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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001359-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL SOARES MACHADO 65559495115 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001359-37.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ISRAEL 

SOARES MACHADO 65559495115 Vistos. 1) CITE-SE o executado para, 

no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. 2) O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, 

contados da intimação da penhora. 3) Não pago o débito nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos (as) devedores 

(as), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo este valor constar 

do termo ou auto de penhora. 4) No caso de não oferecimento de 

embargos, ou se forem rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da 

Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em 

leilão público, sejam móveis ou imóveis. 5) O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser 

superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias. 6) Se necessário 

for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 

2º, do CPC/2015. 7) Para o caso de pronto pagamento da dívida ou não 

interposição de embargos fixo os honorários advocatícios em dez por 

cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 15 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001034-33.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO (AUTOR)

NEIRE PERPETUA DA SILVA RAMPAZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NILSON (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Requerida para que recolha as 

custas do Sr. Oficial de Justiça, com vistas à expedição de Mandado de 

Citação de Juliana Severo Rocha Gomes de Brito e Nadimar Ribeiro de 

Brito, ambos residentes à Avenida Perimetral, Chácara Santa Maria, sem 

informação do número do logradouro, mediante emissão de Guia de 

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

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

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

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001264-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE FORTE EDIFICACOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001264-07.2018.8.11.0007 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: JEAN CARLOS ROVARIS RÉU: BASE FORTE 

EDIFICACOES LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela 

Cooperativa de crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em face de Base Forte Edificações 

LTDA, ambos qualificados nos autos em epígrafe, fundada em saldo 

devedor em conta corrente. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, 

por preencher os requisitos legais. 2) Tratando-se de monitória de 

pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com documento 

comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pela parte 

autora (documentos juntados com a inicial), EXPEÇA-SE MANDADO 

MONITÓRIO de PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à parte ré o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC/2015, 

art. 701). 2.1) CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item 

“2” (CPC/2015, art. 701, § 1º). 2.2) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a 

advertência de que, se não opostos embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). 3) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001477-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA SARAIVA DE SA (REQUERENTE)

PAULO FELIZARDO DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO PADUA DA SILVA (REQUERIDO)

ANGELICA SARAIVA DE SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001477-13.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: PAULO FELIZARDO DE SA, EDINA SARAIVA DE SA 

REQUERIDO: ANGELICA SARAIVA DE SA, ADALBERTO PADUA DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de guarda c/c pedido liminar em relação a menor 

Kauany Beatriz de Sá Silva ajuizada por seus avós maternos Edna 

Saraiva de Sá e Paulo Felizardo de Sá contra Angélica Saraiva de Sá e 

Adalberto Pádua da Silva, sendo que, os requerentes e a Sra. Angélica 

foram devidamente qualificados nos autos, enquanto que o paradeiro do 

requerido Sr. Adalberto, assim como sua qualificação é desconhecida. 

Alega a autora, em síntese, que a criança tem por volta de 12 (doze) anos, 

e encontra-se sob os seus cuidados desde que ela tem 05 (cinco) anos, 

haja vista que a genitora da criança encontra-se presa na penitenciária de 

Cuiabá-MT, enquanto que, o genitor não presta nenhum auxílio, inclusive, 

após se separar da primeira requerida, deixando o relacionamento 

conturbado, a família não teve mais contato com este. Por essas razões, 

pleiteia a concessão da guarda provisória da menor. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 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. Presente a verossimilhança das alegações da 

parte autora, e atento ao superior interesse da criança, a qual demanda 

prioridade absoluta e proteção integral, DEFIRO A LIMINAR para conceder 

a guarda provisória da menor Kauany Beatriz de Sá Silva a seus avós 

maternos Sra. Edna Saraiva de Sá e Paulo Felizardo de Sá, na forma dos 

artigos 33 e 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/90. 

Quanto a realização da audiência de conciliação, nos termos que o art. 

695 do CPC/15, vislumbro que excepcionalmente tal ato é inviável de ser 

realizado no momento, haja vista que, a Sra. Angélica encontra-se presa, 

conforme informação dada pela autora, bem como por notícias veiculadas 

em meios de comunicação, tendo em vista que a requerida é conhecida 
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dos meios de imprensa. Destarte, em cognição sumária, com a informação 

de que a requerida está presa, ressalto que isto claramente a impossibilita 

de exercer a guarda da menor, razão pela qual, também, torna-se o ato, 

além de extremamente oneroso ao Estado para ser realizado (translado da 

requerida de Cuiabá-MT até esta Comarca para a audiência), seria 

temoroso ao andamento do feito. Ademais o requerido encontra-se em 

Comarca distante, e não mantém contato com sua prole, assim, a 

designação de audiência de conciliação seria um ato inócuo. Friso que 

este caso, em razão de suas peculiaridades é único, e por tal motivo, 

dispenso a realização de audiência de conciliação, contudo, com o intuito 

de embasar futura decisão quanto a guarda definitiva, analiso 

imprescindível a realização de estudo psicossocial a ser realizado na 

residência dos autores. Ante o exposto: 1) Lavre-se o termo respectivo 

de guarda provisória da menor em favor dos requerentes, INTIMANDO-SE 

a parte autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim de 

subscrevê-lo. 2) EXPEÇA-SE carta precatória a Comarca de Espigão do 

Oeste-RO, para CITAÇÃO do requerido Adalberto Pádua da Silva, para 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente. 3) 

EXPEÇA-SE carta precatória a Comarca de Cuiabá-MT, para CITAÇÃO da 

requerida Angélica Saraiva de Sá, para querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conteste a presente. 4) DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar desta Comarca, a ser realizada na 

residência dos avós da criança. PROVIDENCIE 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. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001716-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES DOMINGOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001716-17.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: JOSELIA SANTOS SILVA EXECUTADO: VALDIR FERNANDES 

DOMINGOS Vistos. Recebo a inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Prossiga a execução pelo rito do art. 523 do CPC/2015, assim, 

CITE-SE a parte executada pessoalmente para que, no prazo de quinze 

(15) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e também 

honorários de dez por cento (10%). 2) Após decorrido o prazo de que 

trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e ela 

não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o 

que for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias. 3) Se decorrido tal 

prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que 

deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 4) Decorrido o 

prazo de quinze (15) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o 

decurso do prazo também de quinze (15) dias para que a parte 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000357-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A (AUTOR)

ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. (AUTOR)

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO OAB - RJ134228 (ADVOGADO)

BIANCA BONEFF PAZOS OAB - RJ189193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (RÉU)

MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000357-03.2016.8.11.0007. AUTOR: 

ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A, ENEL GREEN POWER 

FAZENDA S.A, ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. RÉU: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, MUNICIPIO DE JUARA, MUNICIPIO DE 

NOVA MONTE VERDE Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 25 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000692-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO ANANIAS (EXECUTADO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Exequente para que recolha as 

custas do Sr. Oficial de Justiça, com vistas à expedição de Mandado de 

Citação , mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento nos autos no 

prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000692-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO ANANIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000692-22.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

REQUERIDO: RONALDO APARECIDO ANANIAS Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão formulada pelo Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte-MT 

contra Ronaldo Aparecido Ananias, com base no Decreto-Lei 911/69. A 

liminar foi deferida ao Id. 5514520. Restou infrutífera a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial, consoante certidão de Id. 9197399. Ao Id. 

12711049, instado a se manifestar a parte autora pugnou pela conversão 

de busca e apreensão em ação de execução por título extrajudicial. 

Vieram os autos à minha conclusão. DECIDO. Inicialmente, cumpre 

destacar que desde a vigência da Lei nº 13.043/14, foi alterado o artigo 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69, do qual deu-se nova redação ao referido 

dispositivo legal passando a ser a seguinte: “se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva , na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de 

Processo Civil”. – Grifo nosso. Assim sendo, a alteração introduzida pela 

Lei nº 13.043/2014 suprimiu a conversão da ação de busca e apreensão 

em depósito, autorizando, desde logo, a conversão da ação de busca e 

apreensão em execução por quantia certa. Neste sentido, colaciono 

julgado em situação análoga à destes autos: "APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA 

E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na eventualidade do devedor, por 

conduta dolosa, não deter mais a posse do bem, mostra-se adequado 

ressalvar a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em 

ação executiva, conforme o disposto no artigo 4º e artigo 5° do 

Decreto-Lei 911/69 (STJ REsp 1277394/SC). (Ap 143948/2017, DES. 
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SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)". Isso 

posto, aplica-se, na hipótese, a exegese do dispositivo supramencionado. 

Assim, possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

execução. Por estas razões: 1) DEFIRO o pedido de conversão (Id. 

12711049), e, com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com 

alteração dada pela Lei nº 13.043/14, CONVERTO a ação de busca e 

apreensão em AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFETUEM-SE as necessárias 

anotações, inclusive no Distribuidor, e RETIFIQUEM-SE a autuação e no 

Sistema PJe. 2) CITE-SE a parte executada para, no prazo de três (03) 

dias, contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 2.1) 

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). 2.2) 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). 2.3) Se a parte executada fizer o requerimento da 

opção de que trata o item “2.2”, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar acerca de tal pleito, após o que, deverão vir os autos 

CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3) 

Não efetuado o pagamento no prazo de que trata o item “2”, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para análise do pleito de 

penhora online, em razão da preferência dada pelo art. 835, I, do 

CPC/2015. 4) Não encontrado o devedor, EFETUE o Sr. Oficial de Justiça o 

ARRESTO de bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a 

execução (artigo 830, caput, CPC/2015). 4.1) Caso o Sr. Oficial de Justiça 

não encontre bens passíveis de arresto, após CERTIFICADO a respeito, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de quinze (15) dias, trazer 

aos autos o endereço atualizado da parte executada, ou, em sendo 

impossível obter tal endereço, mediante justificativa, indicar bens 

arrestáveis, a fim de que possa ser efetivado pelo Meirinho. 4.2) Nos dez 

(10) dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

procurar o executado por duas (02) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, deverá realizar citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º, CPC/2015). 

4.3) Em não havendo, por parte do Oficial de Justiça, suspeita de 

ocultação, deverá CERTIFICAR o necessário, após o que, deverá ser 

INTIMADA a parte exequente para se manifestar a respeito, no prazo de 

quinze (15) dias, se manifestar na forma do art. 830, § 2º, do CPC/2015. 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). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 04 de junho 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000899-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA JOAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO NAZASSY ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000899-50.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: NEUZA JOAO DOS SANTOS EXECUTADO: ROSALVO 

NAZASSY ALVES Vistos. Trata-se de Ação de Cumprimento de 

Sentença, pelo rito do art. 528 do NCPC, proposta por ROSILENE VITÓRIA 

DOS SANTOS ALVES, representada por sua genitora NEUZA JOÃO DOS 

SANTOS com o escopo de ver adimplidos os créditos alimentares 

estipulados com o acordo, devidamente homologado, nos autos de sob o 

cód. 93601, que tramitou neste juízo. Saliento que a Lei 13.105/15 prevê 

rito próprio para o cumprimento de sentença de alimentos, este delineado 

nos art. 528 e ss. Consoante preleciona o parágrafo segundo do art. 531 

do aludido diploma legal, “O cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença.”. Com efeito, a fim de dar pleno atendimento à norma 

contida no mencionado dispositivo, bem como em harmonia de 

entendimentos quanto aos demais Magistrados desta comarca, considero 

como inadequada a via eleita na presente demanda, eis que em 

descompasso a nova ordem processual. Como medida escorreita, 

dever-se-á requerer o desarquivamento dos autos de Cód. 93601, e, 

somente então, por meio de simples petição, requerer o pagamento dos 

alimentos definitivos firmados e devidamente homologados naqueles 

autos. Pelas razões esposadas e tratando-se de vício que não pode ser 

sanado nestes autos, com fulcro no art. 485, I, do NCPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas, pois concedo os benefícios da gratuidade de 

justiça diante da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de 

recursos proferida por pessoa física. Sem honorários sucumbenciais, eis 

que não houve citação. Se requerido, desde já autorizo a extração dos 

documentos nos autos, deixando-se cópias dos aludidos documentos, 

para viabilizar o peticionamento nos autos originários. Considerando a 

redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta sentença fora proferida de 

acordo com o disposto no § 2º, inciso IV do CPC/2015. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo com as devidas baixas e com as pertinentes cautelas. 

Alta Floresta, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON VENANCIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000690-81.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: LUCILENE DA SILVA EXECUTADO: ADMILSON VENANCIO 

FERREIRA Vistos. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, pelo 

rito do art. 523 do NCPC, proposta por ISABELA DA SILVA FERREIRA 

representada por sua genitora LUCILENE DA SILVA com o escopo de ver 

adimplidos os créditos alimentares estipulados com o acordo, devidamente 

homologado, nos autos de sob o cód. 125143, que tramitou neste juízo. 

Saliento que a Lei 13.105/15 prevê rito próprio para o cumprimento de 

sentença de alimentos, este delineado nos art. 528 e ss. Consoante 

preleciona o parágrafo segundo do art. 531 do aludido diploma legal, “O 

cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado 

nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença.”. Com efeito, 

a fim de dar pleno atendimento à norma contida no mencionado dispositivo, 

bem como em harmonia de entendimentos quanto aos demais Magistrados 

desta comarca, considero como inadequada a via eleita na presente 

demanda, eis que em descompasso a nova ordem processual. Como 

medida escorreita, dever-se-á requerer o desarquivamento dos autos de 

Cód. 125143, e, somente então, por meio de simples petição, requerer o 

pagamento dos alimentos definitivos firmados e devidamente homologados 

naqueles autos. Pelas razões esposadas e tratando-se de vício que não 

pode ser sanado nestes autos, com fulcro no art. 485, I, do NCPC, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas, pois concedo os benefícios da 

gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da alegação de 

insuficiência de recursos proferida por pessoa física. Sem honorários 

sucumbenciais, eis que não houve citação. Se requerido, desde já 

autorizo a extração dos documentos nos autos, deixando-se cópias dos 

aludidos documentos, para viabilizar o peticionamento nos autos 

originários. Considerando a redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta 

sentença fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, inciso IV do 

CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas e com 

as pertinentes cautelas. Alta Floresta, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002004-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MARIA DA SILVA UCHOA (AUTOR)
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Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002004-62.2018.8.11.0007 

AUTOR: NILDA MARIA DA SILVA UCHOA RÉU: COOPERATIVA AGRICOLA 

DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação das partes 

requerentes (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, 

visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), 

designar audiência na forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Sendo assim, DEIXO de 

designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a 

qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse em se 

comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, 

os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na 

forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 7) NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da inicial e dos 

documentos que a instruiu. 8) CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 4 de junho de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Manifestação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001375-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEI FEYH & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001375-88.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: NEI FEYH & 

CIA LTDA - ME Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública de Alta Floresta contra Nei Feyh & Cia Ltda - ME, ambos 

devidamente qualificados. Com a inicial foram juntados o termo de posse 

(Id. 13132092), Certidão de Dívida Ativa atualizada (Id. 13132004), termo 

de confissão de dívida e parcelamento n° 00000296/2017 (Id. 13132018), 

extrato de parcelamento (Id. 13132027) e situação cadastral da parte 

executada (Id. 13132032). É o relatório do essencial. Vieram-me os autos 

conclusos. Fundamento e decido. Em primeiro momento, verifico que 

aparentemente a Certidão de Dívida Ativa de n° 514/2018 esta prescrita e 

a Certidão de n° 513/2018 parcialmente, já que a data de constituição da 

primeira se deu em 07/01/2013 e a segunda o primeiro lançamento consta 

na mesma data, considerando que esta demanda foi ajuizada em 

10/05/2018. Pois bem, as dívidas tributárias são regidas pela Lei 5.172/66, 

que em seu artigo 174 estabelece que: “Art. 174. A ação para a cobrança 

do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da 

sua constituição definitiva”. Ocorre que o parágrafo único, em conjunto 

com o inciso IV, do artigo acima citado dispõe que: “Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: (...) IV – por qualquer ato inequívoco ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. 

Neste sentido, trago a seguinte jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ - 

OMISSÃO PRESENTE - EXCEPCIONAL ACOLHIMENTO COM EFEITOS 

INFRINGENTES - POSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO E 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, 

DO CTN - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. I - Os embargos de 

declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de 

obscuridade, contradição ou omissão (art. 535 do CPC/73). No entanto, a 

doutrina e a jurisprudência admitem a atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração em hipóteses excepcionais, em que sanada 

obscuridade, contradição ou omissão seja modificada a decisão 

embargada. II - Omissão no acórdão quanto à alegação de adesão do 

contribuinte ao parcelamento e consequente não ocorrência da 

prescrição. III - O contribuinte aderiu ao plano de parcelamento (fls. 

101/102), fato apto a interromper o prazo prescricional, por corresponder, 

tal atitude, ao "ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor" a que alude o art. 174, IV, do 

CTN. Precedentes. IV - Prescrição afastada, porquanto ausente período 

superior a cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e o 

ajuizamento da execução (30/08/2000), considerada, ainda, a adesão e a 

exclusão do contribuinte do plano de parcelamento. V. Embargos de 

declaração acolhidos com efeitos modificativos, para afastar a ocorrência 

de prescrição e, consequentemente, dar provimento à apelação da União 

Federal e determinar o retorno da execução fiscal à primeira instância 

para prosseguimento. (TRF-3 - Ap: 00005271420024036126 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, Data de Julgamento: 

02/05/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:09/05/2018)”. Por essa razão, acolho o parcelamento da dívida nos 

termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CNT, como termo 

inequívoco de reconhecimento da dívida, assim: 1) CITE-SE o executado 

para, no prazo de cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. 2) O 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de trinta (30) 

dias, contados da intimação da penhora. 3) Não pago o débito nem 

garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos 

(as) devedores (as), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo 

este valor constar do termo ou auto de penhora. 4) No caso de não 

oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme inteligência 

do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens penhorados 

será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. 5) O leilão será 

precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede 

do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa 

oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não 

poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a dez (10) dias. 6) Se 

necessário for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) Para o caso de pronto pagamento da 

dívida ou não interposição de embargos fixo os honorários advocatícios 

em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de maio de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001396-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BOTEGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001396-64.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CLAUDEMIR 

BOTEGA Vistos. 1) CITE-SE o executado para, no prazo de cinco (05) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora. 2) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias, contados da intimação da 

penhora. 3) Não pago o débito nem garantida a execução, o Oficial de 

Justiça fará a penhora de bens dos (as) devedores (as), procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo este valor constar do termo ou auto de 

penhora. 4) No caso de não oferecimento de embargos, ou se forem 

rejeitados, conforme inteligência do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação 

de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, sejam móveis 

ou imóveis. 5) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias. 6) Se necessário for, poderá o Oficial de Justiça 

utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) Para o caso 
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de pronto pagamento da dívida ou não interposição de embargos fixo os 

honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à 

causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de maio 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001434-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

A. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

AGUEDA BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001434-76.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A. B. DE 

OLIVEIRA & CIA LTDA - ME e outros (2) Vistos. Cite-se a parte executada 

para que, nos termos do art. 8.º da LEF, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros de mora, custas processuais e encargos 

indicados na inicial, ou garanta a execução. Conste no mandado que o 

prazo para oferecimento de embargos é de 30 (trinta) dias e será contado 

a partir da intimação da penhora (art. 16, inc. III da LEF). Se não for paga a 

dívida, nem garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça procederá a 

penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar do auto 

de penhora (art. 13, LEF). Se a executada não possuir bens passíveis de 

penhora, bem como não tiver domicílio ou dele se ocultar, arrestem-se 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se 

desde logo a avaliação. Registre-se a penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas. Para as hipóteses de 

pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. 

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

maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001355-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARCELINA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001355-97.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: APARECIDA 

MARCELINA DA ROCHA Vistos. 1) CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou 

garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. 2) O (a) 

executado (a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. 3) Não pago o débito nem 

garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens dos 

(as) devedores (as), procedendo-se desde logo à avaliação, devendo 

este valor constar do termo ou auto de penhora. 4) No caso de não 

oferecimento de embargos, ou se forem rejeitados, conforme inteligência 

do artigo 23 da Lei 6.830/80, a alienação de quaisquer bens penhorados 

será feita em leilão público, sejam móveis ou imóveis. 5) O leilão será 

precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, na sede 

do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa 

oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não 

poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias. 6) Se 

necessário for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) Para o caso de pronto pagamento da 

dívida ou não interposição de embargos fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 23 de maio de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001760-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIRD MARIA ALVES (REQUERENTE)

ELIANE MARIA ALVES FERRAREZI (REQUERENTE)

LUCIANE ABADIA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001760-36.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADENIRD MARIA ALVES, ELIANE MARIA ALVES 

FERRAREZI, LUCIANE ABADIA ALVES Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação das autoras (pessoas físicas) 

de que não possuem recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, agência de Alta Floresta/MT, para 

que informe a existência de valores referente ao PIS, PASRP e FGTS em 

nome falecido Joaquim Alves (CPF 172.404.681-00). 4) Nos termos do 

artigo 721, do CPC/2015, após a juntada aos autos das respostas de que 

trata o item “3” da presente, INTIME-SE o Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. 5) Após cumpridos os itens anteriores, 

façam-me os autos CONCLUSOS. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 07 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002560-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BERSI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade do Recurso de 

Apelação interposto pela Autarquia Requerida sob Id 13610594; II) intimar 

a Parte Autora, ora Apelada, para apresentar suas Contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao teor do Art. 1.010, §1º do CPC. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001928-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. M. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001928-38.2018.8.11.0007. AUTOR: 

VANIA ALVES DE MIRANDA RÉU: ROBSON BARBOSA DE SOUZA Vistos. 

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis preenchendo os 

requisitos legais. 2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE 

JUSTIÇA (artigo 189, inciso II, do CPC/15). 3) DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 4) CITE-SE pessoalmente a parte ré, consignando-se 

para comparecer à audiência de mediação e conciliação que será 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 03 de agosto de 2018, às 

15h00min., observando-se o disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo) e que a citação 

deverá ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra 

designada (CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá 

comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor 

Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE que a liminar será 

apreciada após a realização do ato, caso não seja entabulado acordo 

entre os litigantes. 4.2) CONSIGNE-SE, também, 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) INTIME-SE a parte autora para comparecer à audiência supra 

designada. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 07 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 
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BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002040-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. F. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002040-07.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ROSELIA MARTINS DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: 

EDIVANES PEDRO FERREIRA COSTA Vistos. Trata-se de ação de divórcio 

c/c guarda, regulamentação de visitas e alimentos ajuizada por Roselia 

Martins dos Santos Costa em face de Edivanes Pedro Ferreira Costa, 

ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando, em síntese, além 

do divórcio, em sede de tutela antecipada, o deferimento da guarda 

provisória do filho do casal (Pedro Henrique Martins Costa), bem como a 

regulamentação de visitas e concessão de alimentos provisórios. Alega a 

autora, em suma, que conviveu com o réu pelo período aproximado de 02 

(dois) anos, com início em 27/06/2014 e término em 02/05/2018, sendo 

fruto do matrimônio o filho Pedro Henrique Martins Costa, argumenta ainda, 

que houve desgasto na relação, com agressões por parte do requerido, 

sendo que, o demandado além das agressões, também prática alienação 

parental, proferindo dizeres para denigrir a imagem da genitora para com 

seu filho, circunstâncias estas, resultando na separação. Aduz ainda que, 

atualmente a guarda de fato do infante está com o genitor, pois, segundo a 

requerente após ele ter praticado uma agressão contra ela, não mais a 

deixou ver seu filho, ameaçando inclusive a se mudar para o Estado do 

Maranhão, levando o menor consigo. Por essas razões, pleiteia em 

antecipação de tutela a guarda provisória da menor, bem como a fixação 

de alimentos provisórios na porcentagem de 63% (sessenta e três por 

cento) do salário mínimo vigente. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Em relação ao 

pedido de antecipação de tutela para conceder a guarda provisória do 

menor em favor de sua genitora, há de que se fazer certas ressalvas. A 

guarda é um instituto que tem o intuito de regularizar a posse de fato que 

um indivíduo mantém sob uma criança ou adolescente (art. 33, § 1º, da Lei 

8.069/90), desta forma, é um requisito para sua concessão que o 

requerente tenha a guarda de fato do menor. No caso dos autos, verifico 

que embora a requerente seja genitora do menor, consoante cópia de 

certidão de nascimento juntada ao Id. 13528240, ela não possui a guarda 

de fato do menor, conforme trecho da petição inicial que transcrevo 

abaixo: “Ademais, o menor Pedro Henrique Martins Costa, nascido em 

15/07/2015, atualmente vive com o pai pois, desde o dia da última 

agressão, ele não deixou que a genitora o levasse” sic. Id. 13528069. Pág. 

2. Contudo, friso que em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que houve 

uma medida protetiva deferida em favor da requerente, por supostamente 

o requerido a ter lhe agredido, constando nesta decisão o seguinte texto: 

“Vistos. Trata-se de pedido de estabelecimento de medidas protetivas 

requerido pela vítima Roselia Martins dos Santos Costa em face de 

Edvanes Martins dos Santos Costa por conta de desentendimento no 

âmbito doméstico-familiar. Diante disso, objetivando tutelar a integridade 

física e psicológica da ofendida, diante dos indícios de que ela é vítima 

lesão corporal praticada no âmbito de relação íntima de afeto oriunda de 

convivência com o agressor, defiro o pedido de aplicação das medidas 

protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei nº 11.340/06” (...) sic. 

Código Apolo n° 161369, 5ª Vara Criminal de Alta Floresta-MT. Ocorre que, 

não obstante o referido, a mudança da guarda neste momento poderia 

gerar danos ao infante, pois, em que pese os problemas de 

relacionamento entre os litigantes, não há provas nos autos de que o 

genitor não disponha dos cuidados necessários à criança. Entretanto, pelo 

narrado, vislumbra-se que o requerido, supostamente, teria agido de 

maneira agressiva, assim, entendo imperativa a realização de estudo 

psicossocial a ser realizado na residência de ambos os genitores, a fim de 

averiguar eventual situação de risco, para posteriormente à juntada do 

referido estudo, decidir a antecipação de tutela pleiteada. Desta forma, 

com base no art. 167 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

DETERMINO a realização de estudo social, a ser realizado com urgência 

diante dos fatos narrados, devendo ser entregue no prazo máximo de 10 

(dez) dias. Oficie-se o Conselho Tutelar desta Comarca para que, realizem 

visita à residência do infante, e traga aos autos, informações precisas, se 

o infante se encontra em situação de risco, bem como, realize estudo na 

residência da genitora com escopo de averiguar a situação psicológica, 

social e financeira da genitora. Sem prejuízo, em análise sistemática da 

nova ordem processual imposta do NCPC, em especial quanto ao disposto 

no art. 693, no caput do art. 695, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 03 de agosto de 2018, às 15h30min, a ser realizada pelo CEJUSC 

desta Comarca. INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado 

constituído (art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 

334, § 8º, do NCPC. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré pessoalmente para 

comparecimento à audiência designada, consignando-se as advertências 

do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a de que o 

prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do 

NCPC. Os mandados direcionados ao requerente deverá conter apenas os 

dados necessários à audiência e não deverá acompanhar cópia da 

petição inicial (§1º, art. 695, NCPC). Consigne-se em nos mandados 

destinados ao requerente e à requerida que o não comparecimento 

injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e 

será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do valor da 

causa. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 11 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000917-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO MARTINS CARVALHO (REQUERIDO)

 

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

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

Diligência Negativa de Id 13523829, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001821-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 13009548; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade na qual poderá se manifestar 

também acerca do Laudo Pericial de Id 12066067. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003383-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J C FLORINDO & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

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

 

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

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

Contestação/Reconvenção de Id 13490361, com a correspondente 

comprovação do recolhimento de custas sob Id 13550931; II) intimar a 
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Parte Autora/Reconvinda para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ao teor do Art. 343, §1º do CPC. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERAFIN DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

sob Id 13403404; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000205-81.2018.8.11.0007

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:

VALDENI FRANCO DE LACERDA (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de promover sua suspensão pelo período de 180 

(cento e oitenta) dias conforme requerido pela Parte Autora sob Id 

13411833. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99062 Nr: 493-56.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca da devolução da 

correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115364 Nr: 3699-10.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Stormovski 

Ferreira Dutra Arisi - OAB:20059-O/MT, Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Vistos.

Nos termos do § 2º artigo 1.023 do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto aos embargos 

de declaração interposto, requerendo o que entender de direito.

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

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98108 Nr: 6671-55.2011.811.0007

 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 Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eniva Gloria da Silva Martins - 

OAB:MT/10100, Fabiana Rodrigues de Oliveira Delmondes - 

OAB:7819/MT, Hellen Christina Celestina dos Santos - 

OAB:12167/MT, José Lídio Alves dos Santos - OAB:156187SP, 

Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8530-A, Roberta Beatriz do 

Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o 

presente feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil/2015.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas. 

Sem pagamento em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002004-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MARIA DA SILVA UCHOA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS Expedido por 

ordem do MM. Juiz TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Dados do processo: 

Processo: 1002004-62.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; Partes 

do processo: Parte Autora: NILDA MARIA DA SILVA UCHOA Parte Ré: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Data de Distribuição da Ação: 31/05/2018 FINALIDADE: 

CITAÇÃO DE RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS E TERCEIROS 

INTERESSADOS quanto aos termos da ação de usucapião, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

contestação, sob pena de presunção de veracidade dos fatos articulados 

na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião 

com o fito de adquirir a propriedade do Lote Urbano nº 5, Quadra RS-4, do 

Loteamento Residencial Carlinda I, com área total de 3.150,00 m² (três mil, 

cento e cinquenta metros quadrados), na cidade e município de 

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

de Alta Floresta/MT. Despacho/Decisão: Vistos. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação das partes requerentes 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, 

visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), 

designar audiência na forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Sendo assim, DEIXO de 

designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a 

qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse em se 

comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo 

para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 12 de 714



aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, 

os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na 

forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 7) NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da inicial e dos 

documentos que a instruiu. 8) CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 4 de junho de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será publicado na forma da Lei. Alta Floresta/MT, 12 de 

junho de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 35123600

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 149594 Nr: 716-33.2017.811.0007

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nowva G. Morais Coutinho - 

OAB:85182/PR

 Vistos,

 Trata-se de procedimento instaurado para apuração de infração 

administrativa em que após a instrução, o MPE pediu a improcedência dos 

requerimentos iniciais. É o relato do que basta. Fundamento. Decido. 

Compulsando os autos e atente ao que restou registrado nesta 

oportunidade, entendo que o “parquet” está com a razão ao pedir a 

improcedência dos pedidos, após a instrução. Com tais considerações e 

sem mais delongas, adoto as argumentações ministeriais como 

fundamentação aliunde, e, nos termos do art. 487. I do CPC, julgo 

improcedente o que foi requerido na peça vestibular. Sem custas e 

honorários. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Erilaine Guns de Araujo, 

estagiária,, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Cristiane Padim da Silva

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 4921-42.2016.811.0007

 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: Valério Vieira

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 16h30, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140787 Nr: 3364-20.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bernardes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MT

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 16h50, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141473 Nr: 3779-03.2016.811.0007

 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: Ueslei Frauzino da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 17h10, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140668 Nr: 3315-76.2016.811.0007

 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: Pedro Sergio Soares Pereira

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 16h10, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 143901 Nr: 5130-11.2016.811.0007

 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: Samuel Alves de Jesus

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 16h00, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140856 Nr: 3416-16.2016.811.0007

 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: João Evangelista Moreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 15h50, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 134746 Nr: 188-33.2016.811.0007

 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: Joacir Eufrásio da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

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

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 15h40, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, na sala BEM VIVER, nesta cidade, para a 

realização da perícia. Informo que a intimação anterior encontra-se sem 

efeito por erro material na data da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 6046-89.2009.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maderini Madeiras e Laminados LTDA, Charles Leonel 

Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia C. Albuquerque - 

OAB:MT/7.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos,

Trata-se de procedimento no qual o polo ativo pediu a gratuidade de justiça 

e, posteriormente, o parcelamento das custas processuais, sem 

comprovar sua situação de miserabilidade.

É o relato do necessário. Decido.

Nos termos do parágrafo segundo, do art. 99, do CPC, antes de indeferir a 

gratuidade de justiça, deve o magistrado intimar o beneficiário para 

comprovar a insuficiência de recursos. Apesar de adotada esta 

providência, o polo não provou a ausência de condições de suportar o 

pagamento das custas complementares, se limitando ao requerimento de 

parcelamento das custas.

Consoante previsto no parágrafo sexto, do art. 98, do CPC, “Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”.

Diante da ausência de elementos para subdisiar decisão de parcelamento 

das custas processuais, indefiro o pedido e concedo o derradeiro prazo 

de 15 dias para o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119700 Nr: 7269-04.2014.811.0007

 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: João Carlos Del Moral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Remi Passarini, Vera Lúcia de Souza 

Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

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

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

 Vistos,

Considerando que as informações prestadas pelo Município de Alta 

Floresta às fls. 112/119 não são suficientes para o seguro desate do 

litígio, DEFIRO o pedido de produção de prova pericial.

Para tanto, NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. 

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

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

independentemente de compromisso, para efetuar perícia, com o objetivo 

de averiguar a (ir)regularidade dos marcos divisórios entre os lotes 

LE-110 e 28, Quadra 2, Setor J.

A empresa nomeada terá 5 dias para apresentação da proposta de 

honorários e do currículo dos peritos do seu quadro (§2º, art. 465, CPC).

Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da 

secretaria, para manifestação em 5 dias.

Havendo concordância com o valor, deverá a requerente depositar os 

honorários periciais, em 15 dias, sob pena da omissão ser considerada 

como desistência da prova pericial.

 Após a comprovação do depósito dos honorários, INTIME-SE a empresa 

que realizará a perícia para designar data para o início dos trabalhos com 

antecedência mínima de 30 dias, comunicando a secretaria por e-mail, que 

providenciará as devidas intimações, assegurando-se o acesso e o 

acompanhamento dos assistentes indicados, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC).

Designada data inicial para a perícia, desde já, autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento dos honorários periciais para a empresa. Consigno 

que o remanescente será quitado após a entrega do laudo, QUE DEVERÁ 

OCORRER EM ATÉ 30 DIAS DA CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA (§4º, do art. 

465, CPC).

Com a juntada da conclusão da pericia, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 115803 Nr: 4090-62.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcolino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

 Por entender pertinente a realização de prova pericial, NOMEIO a empresa 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 1856, 

SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, 

tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de peritos da 

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

grafotécnica determinada nos autos, independentemente de compromisso, 

com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em vigência.

A empresa nomeada terá 5 dias para apresentação da proposta de 

honorários e do currículo dos peritos do seu quadro (§2º, art. 465, CPC). 

Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes, por ato da 

secretaria, para manifestação em 5 dias.

Havendo concordância com o valor, deverá a requerida depositar os 

honorários periciais, em 15 dias, sob pena da omissão ser considerada 

como desistência da prova pericial.
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 Após a comprovação do depósito dos honorários, INTIME-SE a empresa 

que realizará a perícia para designar data para o início dos trabalhos com 

antecedência mínima de 30 dias, comunicando a secretaria por e-mail, que 

providenciará as devidas intimações, assegurando o acesso e o 

acompanhamento dos assistentes indicados, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias (§2º, art. 466, CPC).

Designada data inicial para a perícia, desde já, autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento dos honorários periciais para a empresa. Consigno 

que o remanescente será quitado após a entrega do laudo, QUE DEVERÁ 

OCORRER EM ATÉ 30 DIAS APÓS A CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA (§4º, do 

art. 465, CPC).

Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64383 Nr: 3643-50.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Claudino de Fatima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Expeça-se o necessário para transferência dos valores vinculados a 

este feito (parcelas retroativas) na(s) conta(s) informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, tanto que há previsão 

para recebimento de porcentagem sobre despesas administrativas (o que 

torna o título ilíquido), razão pela qual apenas os honorários 

sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Cumprida as determniações, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 6982-85.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia de Fátima Nascimento dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente veio à óbito. 

Requerida a habilitação pelos herdeiros para o recebimento das parcelas 

atrasadas do benefício previdenciário reconhecido o INSS foi intimado e 

apenas registrou ciência.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em vista que não há informações quanto a outros herdeiros da 

falecida além dos que pediram a habilitação às fls. 136/139 e 

considerando que o direito em debate é transmissível, HOMOLOGO o 

pedido de habilitação e DETERMINO a expedição de alvará de 

levantamento dos valores depositados para conta bancária da advogada 

que os representa (fl.121), conforme determinado às fls. 127/127-v.

Cumprida esta determinação, ao arquivo, com as baixas inerentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 136527 Nr: 1118-51.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Domingos Margatto, Keila Aparecida da 

Silva Morosini Margatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 Vistos,

 Intime-se o polo ativo para em até 15 dias trazer memória atualizada do 

cálculo do débito, viabilizando a apreciação do pedido de fls. 33/34.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 154427 Nr: 3321-49.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Domingos Margatto, Keila Aparecida da Silva 

Morosini Margatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 Vistos,

 Compulsando os autos, vislumbro a necessidade de CHAMAR O FEITO À 

ORDEM para REVOGAR A DECISÃO DE FL. 62 por ter apontado rito 

diverso do previsto para o caso em tela.

 Diante da tempestividade certificada, RECEBO os embargos.

 Nos termos do art. 920 do CPC, cite-se o embargado para manifestação 

em 15 dias.

Com a resposta/manifestação do exequente, ora embargado, intimem-se 

os envolvidos para que em até 10 dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 33763 Nr: 2841-28.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clezio Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda.

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Danny Tavares dos 

Santos - OAB:MT 9953, Alexandre Bergamini Chioratto - OAB:6798, 

Núbia Narciso Ferreira Souza - OAB:6.247, Reinaldo Camargo do 

Nascimento - OAB:2198/RO

 Vistos,

DEFIRO os pedidos para intimação dos sócios nos endereços indicados à 

fl. 284, com a exclusiva finalidade de que a empresa executada cumpra a 

obrigação voluntariamente, nos termos do art. 523, do CPC e para 

expedição da certidão requerida, conforme previsto no art. 828, do CPC.

Registro que o pedido de penhora do imóvel descrito às fls. 284/285 será 

analisado oportunamente, após a intimação da parte requerida.

Deve a secretaria promover a exclusão do patrono subscritor da petição 

de fl. 288, sendo dispensada notificação do polo passivo por existirem 

outros causídicos constituídos em seu favor.

Cumpridas as determinações acima, intime-se o polo ativo para 

manifestação em 10 dias, quando deverá impulsionar o feito, sob pena de 

arquivamnto.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 12302 Nr: 953-29.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Capri Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 
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OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento em fase de cumprimento de sentença contra réu 

revel, intimado via edital para o pagamento voluntário do valor da 

condenação, em que o polo ativo requereu a penhora de ativos 

financeiros por meio do sistema Bacenjud.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que contra o réu revel, 

ainda que citado por modalidade ficta na fase de conhecimento, é 

dispensável a intimação pessoal ou mesmo por edital para início da etapa 

procedimental do cumprimento de sentença ou mesmo para aplicação da 

multa prevista pelo não pagamento voluntário (art. 485-J, CPC/73 e art. 

523, §1º, CPC/15), conforme REsp n.º 1.723.433/CE, AgRg nos EDcl no 

REsp 1535200/SP e REsp n.º 1280605/SP e REsp n.º 940.274/MS, entre 

outros.

Compartilhando o entendimento acima apresentado, entendo cabível o 

deferimento do derradeiro pedido de penhora online.

Contudo, determino a intimação do polo ativo, para em até 15 dias, trazer 

aos autos memória atualizada do cálculo do débito, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o aludido lapso temporal, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 54595 Nr: 6566-20.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sanriso Comércio e Representações de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Terumi Mariama de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

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

OAB:6543/MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento em fase de cumprimento de sentença em que o 

polo ativo, após a insuficiência na penhora de dinheiro pelo sistema 

Bacejud, requereu a penhora de bem imóvel de propriedade do executado.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Diante do desconhecimento de bens que antecedem o rol preferencial de 

constrições previsto no art. 835, do CPC, DEFIRO a penhora e avaliação 

do imóvel de matrícula n.º 2.732, Livro 2-M, inscrita no CRI local e NOMEIO 

o atual possuidor do bem como depositário, independentemente de outra 

formalidade.

Efetuada a penhora, INTIME-SE a executada, na pessoa de seu advogado 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos para o que 

entender pertinente.

 Quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa ENGEA, intime-se o 

polo ativo para que em até 15 dias informe se a pessoa jurídica está ativa 

e onde está localizada, viabilizando a apreciação e concretização do 

pleito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 8551 Nr: 61-72.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Calil Hannouche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387 B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Oliveira Souza 

Alberti - OAB:12262

 Vistos,

Considerando o tempo de permanência dos autos em arquivo, intime-se o 

polo ativo para manifestação em até 15 dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 139676 Nr: 2772-73.2016.811.0007

 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: Francisco de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBR Componentes da Amazônia Ltda, 

Dismobras Importação, Exportação e Distr. de Móveis e Eletrodomésticos 

S.A.

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Printes Lobato - 

OAB:9.334 OAB/AM, Carlos Eduardo Barbosa de Lima - 

OAB:21980/B/MT, Caroline Vasconcelos da Cunha - OAB:6.977 

OAB/AM, DEBORA RENATA LINS CATTONI - OAB:5169, Edgar 

Angelim de Alencar Ferreira - OAB:3.995 OAB/AM, Flavia de Paiva 

Brandi - OAB:9.300 OAB/AM, Solon Angelim de Alencar Ferreira - 

OAB:3.338 OAB/AM, Suelen dos Santos Viana - OAB:10.074 OAB/AM

 Vistos,

Embora os atos das partes, em regra, produzam efeitos imediatamente 

(art. 200, CPC), verifico que o o pedido de TCT Móbile Telefones Ltda. para 

compor a lide, feito em audiência (fl.44-v), ainda está pendente de análise, 

razão pela qual entendo que o prozo para usa resposta ainda não 

decorreu. .

Com tal registro e objetivando imprimir celeridade ao procedimento diante 

da aceitação do polo ativo quanto ao ingresso da fabricante do aparelho 

na relação processual e da ausência de resistência dos demais 

requeridos, DEFIRO o pedido de ingresso anômalo neste momento.

Cite-se TCT Móbile Telefone Ltda., no endereço constante no rodapé da 

petição de fl. 55, para apresentar resposta no prazo legal, sob pena da 

decretação de revelia.

Decorrido o aludido lapso temporal, initme-se o polo ativo para 

manifestação em 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 19429 Nr: 3649-04.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reunidas Posto de Molas e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Maciel - 

OAB:7301-A, GAMALIEL FRAGA DUARTE - OAB:3486, Juel Prudêncio 

Borges - OAB:3838/MT, Marina Silvia de Souza - OAB:3516/MT, 

Valter Coutinho Scardua - OAB:OAB/MT 7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos,

Considerando a dificuldade para localização de Maria Evanete Arruda 

Alencar para a devolução do valor penhorado (fl.132), intime-se a mesma 

por edital para, em até 15 dias, informar seus dados bancários.

 Caso o lapso temporal acima fixado transcorra sem o comparecimento da 

sócia, determino a intimação da exequente para que em até 10 dias 

manifeste o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 101043 Nr: 2444-85.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Lima

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença em que o polo passivo concordou 

com a conta apresentada.

Diante disso, homologo os cálculos ofertados pelo polo ativo e determino a 
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expedição do necessário para a requisição do pagamento.

 Com o valor vinculado a este feito, intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para indicação dos dados bancários para transferência e 

conclusos para sentença.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 37667 Nr: 2893-87.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. C. A. - Tangará Comercio de Automóveis 

Ltda, Volkswagen do Brasil

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Torres da Silva Dias 

de Lima - OAB:SP/182.140, Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT, Danny Fabrício Cabral Gomes - OAB:6337/MS, 

Lázaro José Gomes Junior - OAB:MT/8194-A, Marcelo Pereira de 

Carvalho - OAB:138688, Patrick Alves Costa - OAB:7.993 - MT, 

Raimundo Neto Silva - OAB:8831/MT, Roberto Harudi Shimura - 

OAB:157920/SP

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado da parte autora, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga desde 

o dia 19/4/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135594 Nr: 686-32.2016.811.0007

 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: Mauricio Permonian, Maurilio Permonian, Elisangela 

Aparecida Permonian, Marines Aparecida Permonian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Dirceu Permonian-Espólio, Maria Luzia 

Permonian-Espólio

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

OAB:5476/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - 

OAB:MT/18179-A, Willian Douglas Salles Alves dos Santos - 

OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado da parte autora, para, 

no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga desde 

o dia 7/3/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 27760 Nr: 4008-17.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Simioni-ME

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

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

Ronerto Carloni de Assis - OAB:OAB 11291, Tatyane Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:8508/MT

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

OAB:5476/MT

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) advogado da parte executada, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 23/3/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4979 Nr: 641-87.2000.811.0007

 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: SONIA MOREIRA DOS SANTOS, Sandra Moreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MOREIRA DOS SANTOS, SILMARA 

MOREIRA DOS SANTOS, OTAVIO PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Aparecido Spagnolo - 

OAB:17600, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIO 

APARECIDO SPAGNOLO, para devolução dos autos nº 

641-87.2000.811.0007, Protocolo 4979, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000029-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALVA LIMEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA - MT JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRAZO: 20 DIAS PROCESSO Nº: 

1000029 -05 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  ( P J E )  E S P É C I E :  U S U C A P I ÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARTE AUTORA: GEDALVA LIMEIRA DOS SANTOS, 

brasileira, viúva, aposentada, carteira de identidade (RG) nº. 1768181-2, 

expedida pela SSP/MT, devidamente inscrita sob o CPF/MF nº. 

780.484.321-72, residente e domiciliada na Rua Fortaleza, n° 1152, Bairro 

Boa Vista, na cidade de Carlinda/MT, CEP: 78587-000. PARTE RÉ: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº. 165, 

Chácara urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836. CITANDOS: 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. VALOR DA CAUSA: R$ 14.000,00 FINALIDADE: 

CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259 do NCPC, dos termos da presente ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: “GEDALVA LIMEIRA DOS SANTOS ingressou com Ação de 

Usucapião em face COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pelos motivos a seguir 

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

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

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente o 

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

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

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

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

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

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

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

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

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

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. 4. O preendimento da 

ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se esperava, 

sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de Carlinda/MT nos 

anos 90.5. A atual questão fundiária do Município de Carlinda/MT é de alta 

complexidade, uma vez que população carlidense não detém o titulo de 

propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve introdução, necessária 

para elucidar a problemática envolvendo a questão fundiária de 

Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido inicial. 7. A 

requerente é legítima possuidora do imóvel urbano com área de 360,00m2 
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(trezentos e sessenta metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 

04, quadra RS-10, Loteamento Residencial Carlinda 1, Município de 

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

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

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

conforme inclusa cópia da matrícula. 9. Ocorre que, no dia 09/08/1993 a 

requerida vendeu o lote objeto da lide aoSr. Salviano Ferreira dos Santos, 

conforme se verifica pelo contrato de compra e venda em anexo, todavia 

não fora confeccionada a escritura de compra e venda, razão pela qual 

permanece a propriedade do bem junto ao CRI em nome da orarequerida. 

10. De seu turno no dia 20/05/2004 o Sr. Salviano Ferreira dos Santos, de 

igual modo, através de simples contrato de compra e venda, vendeu o 

imóvel para o Sr. Adjalma Menequim Coelho. 11. Por fim, no dia 21/08/2006 

o lote urbano nº. 04, quadra RS-10, Loteamento Residencial Carlinda 1, 

objeto da objeto da matrícula n.º 1.403, Livro2-G, do CRI de Alta 

Floresta/MT, foi adquirido pela requerente. 12. Portanto, a requerente 

detém a cadeia possessória, do lote urbano há mais de 24 anos, sendo 

que a posse sempre foi exercida de forma ininterrupta epacifica. 13. Em 

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

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

Imóvel urbano com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 04, quadra RS-10, 

Loteamento Residencial Carlinda 1, Município de Carlinda/MT, objeto da 

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

DESPACHO: “Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, ressalvando a 

possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para que apresente 

resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

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

interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do CPC. 4 - 

Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se casados 

forem), no prazo de 15 dias, nos termos do art. 246, §3º do CPC. 5 - 

Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de Mato Grosso e a União, 

por carta com aviso de recebimento, instruindo com cópia da planta e do 

memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 6 – Vislumbrando possível interesse jurídico de Unibanco – União de 

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

defiro o pedido constante na exordial e determino sua notificação no 

endereço apontado na peça, para que, querendo, requeira seu ingresso 

no feito como assistente. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências.” Eu, Moacir de Castilho, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT , 12 de junho de 2018. Moacir de Castilho Matrícula 7104 

Documento assinado eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: 

Edifício do Fórum - Av. Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta 

Floresta-MT, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000075-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITA PIRES DE SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 2ª VARA DE FEITOS GERAIS CÍVEIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE 

EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRAZO: 20 DIAS 

PROCESSO Nº: 1000075-91.2018.8.11.0007 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA PARTE AUTORA: EXPEDITA PIRES DE SANTANA, 

brasileira, solteira, aposentada, carteira de identidade (RG) nº. 2310578-0, 

expedida pela SSP/MT, devidamente inscrito sob o CPF/MF nº. 

366.691.809-34 residente e domiciliada na Avenida Antônio Castilho, nº 

855, Bairro Centro, na cidade de Carlinda/MT, CEP: 78587-000 PARTE RÉ: 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 

61.536.744/0001-10, com sede no endereço na Rua Mario Borin, nº. 165, 

Chácara urbana, na cidade de Jundiaí/SP, CEP: 13.201-836. CITANDOS: 

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. VALOR DA CAUSA: R$ 7.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259 do NCPC, dos termos da presente ação de usucapião do 

imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: “EXPEDITA PIRES DE 

SANTANA ingressou com Ação de Usucapião em face COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pelos 

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

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

Grosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente 

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

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

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

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

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

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

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

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

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

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

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 

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

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

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

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

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

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

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

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

07, quadra R-14, Rua das Flores, s/nº, Bairro Centro, município de 

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

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

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

conforme inclusa certidão.9. Ocorre que, conforme inclusa cópia de 

instrumento particular de compra e venda de imóvel urbano, o lote urbano 

n.º 07, quadra R-14, rua das Flores, s/nº, Bairro Centro, objeto da objeto 

da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta Floresta/MT foi adquirido 

na data de 07 de janeiro de 2013 pela requerente Sra. Expedita Pires de 

Santana da Sra. Telma de Souza, que possuía o lote desde 25 de outubro 

de 2000. 10. Portanto, a requerente possui o lote há mais de 05 (cinco) 

anos, possuindo ainda, a cadeia possessória do mesmo há mais de 17 

(dezessete) anos, sendo que a posse sempre foi exercida de forma 

ininterrupta e pacifica. 11. Em tempo, a requerente realizara no imóvel a 

construção de uma casa, a qual se destina a moradia de sua família.” 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: imóvel urbano com área de 

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

07, quadra R-14, Rua das Flores, s/nº, Bairro Centro, município de 

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

de Alta Floresta/MT. DESPACHO: ““Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de 

justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida 

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

considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

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

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

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

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

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

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

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

(artigo 246, §2º do CPC). 6 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências.” Eu, Moacir de Castilho, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 12 de junho de 2018. Moacir de Castilho Matrícula 7104 

Documento assinado eletronicamente SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: 

Edifício do Fórum - Av. Ariosto da Riva, 1987, Barro: Centro, Cidade: Alta 

Floresta-MT, Cep 78580-000, Fone: (66) 3512-3600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001842-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO SOARES DE OLIVEIRA OAB - 792.111.271-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001842-67.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSE SOARES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: PAULO SOARES 

DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, José Soares de Oliveira, por intermédio da Defensoria 

Pública, ajuizou a demanda em tela em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Alta Floresta, objetivando o tratamento médico 

necessário ao restabelecimento de sua saúde devido à “fratura de 

pertrocanterica do fêmur direito”. Distribuída em regime de plantão, o 

magistrado plantonista deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: 

“(...) Ante ao exposto e, por tudo que dos autos constam, RECEBO a 

inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319, do CPC e DEFIRO a tutela 

antecipada pleiteada para DETERMINAR aos réus que cumpram, no prazo 

de 12 (doze) horas, a obrigação constitucional de fornecerem 

gratuitamente ao paciente todo o tratamento médico indispensável para o 

pronto restabelecimento de sua saúde, consistente na remoção para 

Hospital com suporte em leito de UTI (para recuperação de 

pós-anestésico) e realização de cirurgia ortopédica, de fratura de 

pertrocanterica de fêmur direito, com a imediata transferência do paciente 

mediante ambulância terrestre e, obrigando os réus que forneçam todo o 

tratamento necessário, efetuando o pagamento, se for o caso, das 

despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, visto que 

presente o fumus boni iuris e o periculun in mora, requisitos essenciais 

para a concessão da medida, sob pena de bloqueio de valores (...)”. 

Devidamente citados e intimados para o cumprimento da tutela provisória 

(fls. 58 e 60), não houve notícia do atendimento da ordem judicial dentro do 

prazo estipulado (fl.73). Às fls. 63/67, o polo ativo noticiou o 

descumprimento da decisão e requereu o bloqueio de valores, carreando 

os orçamentos às fls. 68/72. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. De plano, importante destacar que o pedido de constrição de 

verbas públicas para o resguardo do direito constitucional à saúde foi 

encampado pela jurisprudência pátria. A possibilidade foi assentada 

quando do julgamento do REsp 1069810/RS pela sistemática dos recursos 

repetitivos, sob o regime do art. 543-C, do CPC/73. Por entender oportuno, 

trago à baila a ementa do julgamento: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA 

NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO 

DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. 

BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 

06/11/2013).” A despeito do lapso temporal transcorrido desde a prolação 

do decidido, os fundamentos apresentados no julgado estão adequados 

ao Código de Processo Civil em vigor, conforme inciso IV, do art. 139: “Art. 

139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária; (...)”. A partir da norma e do posicionamento 

acima articulados, não restam dúvidas de que é plenamente cabível 

perante o atual ordenamento jurídico o bloqueio de verbas públicas quando 

o poder público descumpre determinação judicial para a concretização do 

direito à saúde, consoante certificado nestes autos. Ante o exposto, 

considerando que os demandados não cumpriram a obrigação imposta por 

meio da decisão de fls. 41/44, nos termos do art. 139, IV, do CPC, DEFIRO 

o pedido e determino o bloqueio judicial em conta do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 30.079,64 (trinta mil e setenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), conforme orçamentos coligidos às fls. 69 e 

72. Com a transferência para Conta Única, que deve ser realizada com 

urgência, intime-se o polo ativo para apresentação das notas fiscais e dos 

dados bancários para levantamento dos valores para as empresas 

favorecidas. Intimem-se os envolvidos. As providências. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002992-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. G. D. S. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAUANA ANTONIA DE SOUSA DE OLIVEIRA OAB - 061.299.121-02 

(REPRESENTANTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002992-20.2017.8.11.0007. AUTOR: 

GABRIEL DUCTIEVICZ RÉU: RIHANNA GABRYELLY DE SOUSA 

DUCTIEVICZ REPRESENTANTE: KAUANA ANTONIA DE SOUSA DE 

OLIVEIRA Vistos. Trata-se de “Ação Negatória de Paternidade c/c 

Anulação de Registro Civil” movida por GABRIEL DUCTIEVICZ, em face de 

RIHANNA GABRYELLY DE SOUSA DUCTIEVICZ, menor, representada por 

sua genitora Kauana Antonia de Sousa de Oliveira. A inicial foi recebida, 

oportunidade em que fora designada audiência de conciliação, Id 

10533357. Estudo psicossocial juntado no Id 11323784. Audiência de 

conciliação realizada no Id 12118781, da qual restou inexitosa, sendo a 

Contestação apresentada no Id 12388137. Impugnação à contestação, Id 

12672759. O “Parquet” pugnou pela realização de estudo psicossocial 

com a menor e a designação de audiência de instrução. Vieram-me os 

autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, determino a intimação da equipe 

interdisciplinar para realizar o estudo psicossocial com a menor com o 

prazo de 20 (vinte) dias para sua conclusão e juntada aos autos. 

Outrossim, inexiste preliminar, não ocorre nenhuma hipótese de extinção 

do processo ou de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC). Fixo o 

seguinte ponto controvertido: a existência de paternidade afetiva entre o 

autor e a menor RIHANNA GABRYELLY DE SOUZA DUCTIEVICZ. Por 

inexistirem outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h00, 

oportunidade em que serão inquiridas as partes e as testemunhas, a 

serem arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da 

presente decisão. INTIMEM-SE as partes através de seus patronos. Em 

razão do disposto no art. 455 do CPC, consigno que caberá ao advogado 

das partes intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo, 

salvo nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

MT, 17 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000043-23.2017.8.11.0007 Vistos. INDEFIRO o 

pedido sob o ID 13390872, vez que os executados não encontram-se 

citados. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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manifestar nos autos acerca da certidão negativa sob o ID 6700985 e 

devolução da carta precatória (ID 13167202), pugnando o que entender 

por direito. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 4 de junho de 

2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50162 Nr: 2135-40.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:5091-B, Rodrigo Sversuti da Silva - OAB:19.382-MT, Vitor 

Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 Vistos,

DEFIRO o pedido de desarquivamento dos autos de fl.271, Intime-se o 

executado, a fim de que manifeste nos presentes autos, pugnando o que 

lhe entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após o cumprimento do ato de intimação e o decurso do prazo, caso não 

haja requerimento da parte, determino a remessa dos autos ao ARQUIVO, 

com as devidas baixas de estilo. Conclusos.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113456 Nr: 1985-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloir Celso Kuntz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossenses - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyse de Morais Correa - 

OAB:16820/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

À fl. 160/160 verso a parte Executada peticionou requerendo a extinção 

do feito, nos termos do art. 924, inciso I do Código de Processo Civil. 

Ainda, pugnou pela expedição de alvará do valor depositado à fl.154.

 Às fls. 164/165 a parte Exequente informou que a obrigação foi cumprida 

em sua integralidade. Bem como, pugnou pela expedição de alvará do 

valor depositado às fls. 108 e 161, em favor da mesma e ainda os de fls. 

154/155 em favor de sua procuradora.

 Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada cumpriu com a obrigação, 

o processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

INDEFIRO o pedido do executado (fl. 160 verso), quanto à expedição de 

alvará de liberação de valor depositado às fls. 154, tendo em vista, que o 

deposito da referida fl. é referente a honorários advocatícios.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores de fls. 108 e 161 

em favor de Eloir Celso Kuntz e os valores de fls. 154/155 em nome da 

Procuradora do Exequente. (dados das contas bancárias à fl. 165).

CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54545 Nr: 6505-62.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Batista de Oliveira, Dalmir Janning, Kleber Luiz 

Schor, Janete Helena Pereira, Jair de Fátima Michelan, Marcos José de 

Faveri de Lima, Luiz Gonzaga da Silva Filho, Zenilda Alarcon Leite, Sergio 

Luiz Cardoso, Manoel José de Lira Netto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Sandro 

Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EXPEÇA-SE conforme apontado às fls. 428/429, fazendo constar o 

advogado apontado à fl. 427 quanto ao crédito de fl. 419.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 47358 Nr: 6800-36.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Transp.Rev. Retalhista de Óleo Diesel 

Ltda, Euclides Dobri, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT, José Lotfi Corrrêa - OAB:3.630-A MS, Leonilson 

Raimundo Machado - OAB:11961-A/MT, Rita Campos Filles Lotfi - 

OAB:11.755 MS

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, carrear 

aos autos cálculo atualizado da dívida, constando os percentuais 

incidentes nos termos da lei.

Após, conclusos para apreciação da segunda parte do pedido de fl. 243.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002620-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002620-71.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Intimem-se as partes a 

especificarem outras e eventuais provas que pretendem produzir, 

delimitando a pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento, 

vindo-me, após, os autos conclusos para despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 28 de maio de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-90.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALVES (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001500-90.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANTONIO ALVES RÉU: ALESSANDRO ALVES Vistos. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, 11 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORANDES FALIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001280-29.2016.8.11.0007. AUTOR: 

EDSON JORANDES FALIN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação em que a parte autora EDSON 

JORANDES FALIN pleiteia a concessão do benefício de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face 

de INSS. Com a inicial, vieram os documentos diversos documentos. 

Recebida a inicial, fora deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, 

bem como nomeado perito para realizar a perícia na parte autora, Id n. 

4367482. Realização de perícia, com a apresentação do laudo junto ao Id 

n. 9511068. Contestação apresentada pela parte requerida, Id n. 

10312693. Impugnação à contestação, Id n. 10777592. Em razão do laudo 

pericial restar inconclusivo, determinou-se a intimação do perito para 

esclarecer quanto a incapacidade da parte autora, Id n. 12124022, o qual 

concluiu pela incapacidade permanente parcial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, 

mormente a produção de prova testemunhal, conforme se verá adiante: 

Pois bem. Tem-se que o benefício de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 

59 e seguintes da Lei 8.213/91, sendo exigido o preenchimento dos 

seguintes requisitos para sua concessão: a) qualidade de segurado; b) 

período de carência; c) incapacidade temporária do segurado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, e d) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de 

aposentadoria por invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, que exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) 

qualidade de segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência; e c) que a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, 

examinemos o caso em concreto. Submetida a exame, o Sr. Perito 

constatou que a parte autora é portadora de hérnia de disco lombar e 

instabilidade no joelho direito, concluindo pela sua incapacidade parcial e 

permanente para o trabalho anteriormente exercido, eis que demanda 

esforço físico. De acordo com o laudo pericial, não há data específica de 

constatação desta incapacidade, sendo que a parte autora relatou que 

tornou-se incapaz para o trabalho desde o ano de 2013, tendo o quadro 

progredido e se agravado no decorrer dos anos. Passo à análise da 

qualidade de segurado da parte autora. De acordo com os documentos 

apresentados, a parte autora era segurada obrigatória, quando foi 

cessado pela primeira vez o beneficio de auxilio-doença em sede 

administrativa (07/07/2014 – I d n. 4546222). Assim, verifico que há época 

em que o benefício ora pleiteado (auxílio-doença) foi cessado, a parte 

requerente preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. 

Prossegue o Sr. Perito asseverando que “a incapacidade é para sua 

atividade laboral. A requerente tem 42 anos de idade, e poderá ter acesso 

a reabilitação” (sic). Assim, em razão do diagnóstico apresentado sob o Id 

n. 9511068, ante a ausência de inaptidão definitiva para qualquer espécie 

de trabalho e, considerando a idade da Autora, a possibilidade de sua 

reabilitação, entendo que a improcedência do pedido de concessão de 

aposentadoria por invalidez é medida que se impõe e ainda, que a parte 

requerente DEVE se submeter ao programa de reabilitação profissional. 

Neste sentido, é o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça, in 

verbis: Ementa APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

HABITUAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA.Comprovado que o segurado está incapacitado para exercer 

suas atividades habituais é devido o restabelecimento do auxílio-doença 

desde o indevido cancelamento. Tratando-se de incapacidade permanente 

para a atividade anteriormente desenvolvida, que não impossibilita o 

exercício de toda e qualquer atividade laboral, não há que se falar em 

aposentadoria por invalidez. (Apelação / Remessa Necessária 

82704/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014). Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso TJ-MT - Apelação / Reexame Necessário: REEX 

00288236320098110041 82704/2013 Todavia,  considerando a 

incapacidade parcial e permanente da Autora, concedo-lhe o 

AUXILIO-DOENÇA, devido desde o indeferimento de seu último pedido 

administrativo (27.09.2016 – Id n. 4361947). Dessa forma, determino seja a 

parte Autora submetida a programa de reabilitação profissional, junto ao 

INSS, sob pena de cessação do benefício ora concedido, a ser 

implantado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, 

com resolução de mérito para INDEFERIR o pedido de aposentadoria por 

invalidez e DEFERIR a Autora apenas o benefício do auxílio-doença, pelo 

período de 12 (doze) meses, devido desde o indeferimento de seu último 

pedido administrativo (27.09.2016 – Id n. 4361947), em sede 

administrativa. Dessa forma, DETERMINO seja a parte Autora submetida a 

programa de reabilitação profissional, junto ao INSS, sob pena de 

cessação do benefício ora concedido, bem se submeta a tratamento 

médico e fisioterapêutico, indicados no laudo pericial. Inadmissível a 

condenação da parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 

85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o 

Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal 

entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução 

na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 

e 178 do e. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. Diante do requerimento expresso da parte 

autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando de 

verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à 

imediata implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, 

fixando prazo de 60 (sessenta) dias após sua comunicação por ofício 

(CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

revertida em favor da parte autora. Requisitem-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao sistema AJG-JF. Nos termos do art. 1.288 da 

CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome da parte 

Segurada: EDSON JORANDES FALIN; beneficio concedido: 

Auxílio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do salário de 

contribuição; data do inicio do benefício: indeferimento de seu último 

pedido administrativo, (27.09.2016 – Id n. 4361947) pelo período de 12 

(doze) meses; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) 

dias para o seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 
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necessário. Alta Floresta, MT, 05 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001128-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA HERTEL MALUCELLI OAB - PR31408 (ADVOGADO)

PRISCILA MORENO DOS SANTOS OAB - PR70981 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSASSI TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001128-10.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: RODOSASSI 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos. O autor requereu a extinção do feito 

sem resolução do mérito. Analisando os autos, verifica-se que o autor 

desistiu da ação antes da citação da parte requerida. É o breve relatório. 

Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Revogo a liminar proferida no Id n. 13114228. 

HOMOLOGO a desistência do prazo recursal. Resta prejudicado o pedido 

de baixa de eventuais restrições junto ao sistema RENAJUD e DETRAN 

acerca do objeto da presente lide, vez que não houve determinação 

judicial neste sentido. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu 

procurador nos autos. Eventuais custas e despesas pela parte autora. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, 

MT, 08 de junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (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)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001279-10.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEX LOPES DOS SANTOS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA. Vistos. A parte requerida comprovou o depósito no 

valor referente a condenação (ID nº.12533011) e a parte credora 

concorda com o valor depositado e informa a conta para transferência do 

montante, conforme consta no ID nº. 12750507. Certificado o trânsito em 

julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do requerente, observando-se os 

dados bancários informados por seu advogado (ID nº 12750507). Após, 

arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (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)

 

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

48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena 

de deserção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-30.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL AUGUSTO FERREIRA DA SILVA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000976-30.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MICHEL AUGUSTO FERREIRA 

DA SILVA MATTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. A parte autora, 

devidamente intimada a manifestar-se sobre despacho de ID n.º 3726651, 

manteve-se inerte e não apresentou comprovante de endereço em seu 

nome. Somente quando comprovado o domicílio do autor é que se pode ter 

o devido conhecimento a respeito, e, por consequência, do juízo 

competente, pelo que se torna imprescindível aquela providência 

probatória quanto ao endereço, já por ocasião do ajuizamento da ação. Na 

hipótese de apresentação de comprovante em nome de pessoa diversa, 

faz-se necessária a comprovação de parentesco com a parte autora ou 

juntada de declaração datada acerca da residência do requerente, 

fornecida pela pessoa indicada no comprovante de endereço. Por fim, 

tendo a julgadora oportunizado a superação da falta de documento que se 

fazia imprescindível, e não tendo a parte atendido à oportunidade que lhe 

fora dada, resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. 

Nesse sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 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: 1001473-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLECIA DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 22 de 714



 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA TALARICO CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000199-74.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 REQUERIDO: CAROLINA TALARICO CARVALHO Vistos. 

Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, II, do vigente CPC. I – Mérito Cuida-se de Ação de cobrança proposta 

por ANDREIA MASLAWSKI em face de CAROLINA TALARICO 

CARVALHO, visando o pagamento do débito anotado em contrato e nota 

promissória, referente a curso profissionalizante. Na oportunidade da 

realização da Sessão de Conciliação, a parte requerida foi devidamente 

citada (conforme ID n.º 12211458), a comparecer à sessão designada, 

bem como do prazo para apresentação da contestação ao pleito. Porém, 

permaneceu inerte. Nesta hipótese, aplica-se o disposto no artigo 20 da 

Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 20. Não comparecendo o demandado 

à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. E ainda, o Novo Código de 

Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 

355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

No mérito aduz a parte autora ter firmado compromisso em 11 de maio de 

2016 por meio de instrumento particular de contrato de prestação de 

serviços, no qual está pactuado o oferecimento de curso 

profissionalizante de cabeleireiro. Em suma os serviços foram 

devidamente fornecidos à requerida, mas esta não adimpliu com sua 

obrigação na totalidade. Após análise do pactuado pela autora e pela 

requerida, conclui-se tratar de um contrato de adesão, no qual esta 

assinou e concordou com os seus termos, ID n.º 11535318. Deste modo, a 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual, art. 373, inciso I do 

NCPC. Ressalta-se que a formação do contrato de adesão se efetiva pela 

manifestação de vontade do consumidor em aderir ao contrato, e sua 

adesão é que concretiza a formação do vínculo contratual. O que se pode 

concluir é que o que diferencia os contratos de adesão dos outros 

contratos, é que estes oferecem uma única oferta aos contratantes e não 

se permite que se alterem essas condições por meio da intervenção do 

aderente. Cabendo ao consumidor aceitar ou não, simplesmente. Deste 

modo, verifica-se que a requerida aceitou as condições do contrato de 

adesão, e também se presume que a autora leu integralmente o contrato e 

tinha conhecimento das condições ofertadas pela autora. A relação 

contratual está submetida, entre outros, ao princípio da autonomia da 

vontade e da força obrigatória dos contratos. Ademais não houve 

demonstração de abusividade da cláusula ou ausência de prévia previsão 

contratual. A autonomia da vontade se apresenta sob duas formas 

distintas, na lição dos dogmatistas modernos, podendo revestir o aspecto 

de liberdade de contratar e da liberdade contratual. Liberdade de contratar 

é a faculdade de realizar ou não determinado contrato, enquanto a 

liberdade contratual é a possibilidade de estabelecer o conteúdo do 

contrato. Por sua vez, de acordo com o princípio da força obrigatória, o 

contrato faz lei entre as partes quanto ao que convencionaram: pacta sunt 

servanda, levando, como consequência, aos princípios da irretratabilidade 

(nenhuma das partes pode, arbitrariamente, desfazê-lo) e da 

intangibilidade (inalterabilidade, não admitindo, de ordinário, modificações 

sem o consentimento da parte contrária). II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR a parte requerida no 

pagamento de R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais) 

referentes a 12 (doze) parcelas inadimplidas, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir do vencimento da obrigação em 20.12.2017 e com juros 

de mora de 1% a partir da citação. 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, 26 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA OAB - MT24620/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIARLA BORGES DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000198-89.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

97023752153 REQUERIDO: NIARLA BORGES DIAS Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

vigente CPC. I – Mérito No mérito aduz a parte autora ter firmado 

compromisso em 27 de janeiro de 2016 por meio de instrumento particular 

de contrato de prestação de serviços, no qual está pactuado o 

oferecimento de curso profissionalizante de cabeleireiro. Em suma os 

serviços foram devidamente fornecidos à requerida, mas esta não 

adimpliu com sua obrigação na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Entretanto, verifica-se pelos documentos anexados que foram adimplidas 

somente 7 (sete) parcelas pela parte requerida, uma vez que a autora em 

seu cálculo somente cobra 13 (treze) parcelas, no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$ 4.550,00 (quatro 

mil quinhentos e cinquenta reais). Anexou planilha de calculo cobrando 

atualização monetária assim como juros e requereu ao fim o pagamento de 

R$ 5.699,05 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e cinco 

centavos). Por outro lado, a ré alega somente a ausência de emissão de 

nota fiscal e incorreção do preenchimento da nota fiscal. A ausência de 

emissão de nota fiscal é ato que deve ser exigido pelas Fazenda Públicas 

interessadas, a fim de que seja realizada a tributação pela prestação de 

serviços, entretanto isso não impede a cobrança da inadimplência dos 

contratantes, o que poderia caracterizar vedação de acesso ao Poder 

Judiciário, com base no art. 5.º XXXV da Constituição Federal: “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”. 

Ademais, no que se refere ao preenchimento de nota provisória, é certo 

afirmar que somente foi anexada a um instrumento particular. Além disso, 

visualiza-se tratar o procedimento aqui de rito sumaríssimo do Juizado 

Especial previsto na Lei 9.099/95, e não Execução de Título Executivo 

Extrajudicial, no qual, se fosse executada exclusivamente a nota 

promissória, deveria sim contar os dados do credor, porque no título 

cambial anexado aos autos somente consta a data de vencimento e 

assinatura do emitente, devedor. Os fatos que poderia eximir a ré da 

procedência da ação seriam a demonstração de inexistência de 

concessão do curso, isto é, não cumprimento da obrigação de conceder o 

curso proposto, ou apresentação dos comprovantes de pagamento. Mas a 

ré não anexou qualquer documento que pudesse eximi-la da obrigação de 

pagar. Após análise do pactuado pela autora e pela requerida, conclui-se 

tratar de um contrato de adesão, no qual esta assinou e concordou com 

os seus termos, ID n.º 11535218. Deste modo, a parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual, art. 373, inciso I do NCPC. Não 

há como acolher a pretensão da requerida, uma vez que esta não carreou 

nenhuma prova nos autos para comprovar suas alegações, a fim de 

extinguir, modificar ou impedir o direito da credora de receber seu crédito 

diante do inadimplemento da obrigação de pagar (Art. 373, inciso II do 
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NCPC). Ressalta-se que a formação do contrato de adesão se efetiva pela 

manifestação de vontade do consumidor em aderir ao contrato, e sua 

adesão é que concretiza a formação do vínculo contratual. O que se pode 

concluir é que o que diferencia os contratos de adesão dos outros 

contratos, é que estes oferecem uma única oferta aos contratantes e não 

se permite que se alterem essas condições por meio da intervenção do 

aderente. Cabendo ao consumidor aceitar ou não, simplesmente. Deste 

modo, verifica-se que a requerida aceitou as condições do contrato de 

adesão, e também se presume que a autora leu integralmente o contrato e 

tinha conhecimento das condições ofertadas pela autora. A relação 

contratual está submetida, entre outros, ao princípio da autonomia da 

vontade e da força obrigatória dos contratos. Ademais não houve 

demonstração de abusividade da cláusula ou ausência de prévia previsão 

contratual. A autonomia da vontade se apresenta sob duas formas 

distintas, na lição dos dogmatistas modernos, podendo revestir o aspecto 

de liberdade de contratar e da liberdade contratual. Liberdade de contratar 

é a faculdade de realizar ou não determinado contrato, enquanto a 

liberdade contratual é a possibilidade de estabelecer o conteúdo do 

contrato. Por sua vez, de acordo com o princípio da força obrigatória, o 

contrato faz lei entre as partes quanto ao que convencionaram: pacta sunt 

servanda, levando, como consequência, aos princípios da irretratabilidade 

(nenhuma das partes pode, arbitrariamente, desfazê-lo) e da 

intangibilidade (inalterabilidade, não admitindo, de ordinário, modificações 

sem o consentimento da parte contrária). II – Dispositivo Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do vigente CPC, para CONDENAR a parte requerida no 

pagamento de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da obrigação 

em 20.10.2017 e com juros de mora de 1% a partir da citação. 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, 26 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DIAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte exequente, para manifestar nos 

autos, a fim de indicar bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CARNHELUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001682-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILIA CARNHELUTTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos etc. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide, consoante dicção do artigo 355 do CPC. 

Segundo se infere dos documentos acostados à inicial, a autora é 

portadora neoplasia maligna e realiza tratamento especializado no Centro 

Oncológico de Cuiabá/MT, necessitando de transporte por via aérea, em 

razão da gravidade do estado de saúde e distância de sua residência. Em 

contestação o requerido alega que a autora não comprovou a 

necessidade do tratamento, mormente da imperiosidade do transporte pela 

via aérea, contudo, a alegação não merece prosperar porquanto 

demonstrada pelo documento de ID nº. 8245030. Quanto à alegação da ré 

de que a autora possui capacidade econômica para suportar os gastos 

com o deslocamento para o tratamento médico necessário, sob o 

argumento de que é proprietária de empresa em Alta Floresta/MT, atua 

como Presidente do Instituto Floresta e realizou diversas viagens ao 

exterior, não merece prosperar. Conforme consignado pelo membro do 

Ministério Público (ID nº. 13406851), vê-se que em petitório de ID nº. 

12404931 a autora rebateu cada um dos apontamentos, justificando-os, 

afirmando veementemente que sua condição financeira atual é de um 

salário mínimo, proveniente de benefício previdenciário pago pelo INSS. 

Desse modo, evola-se que as explanações feitas pela autora justificam as 

fotografias encartadas pela ré e têm o condão de afastar a alegação de 

que possui condições econômicas para custeio do transporte até a 

capital. O cerne da questão versa sobre a obrigatoriedade de o Município 

custear as passagens para transporte da autora a fim de realizar 

tratamento médico não disponibilizado nesta cidade. Sobre o assunto, a 

Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca dentre os direitos 

sociais a saúde e o artigo 196 da Constituição Federal preconiza ainda o 

seguinte: “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Por sua 

vez, o artigo 198 da mesma Carta Magna, estabelece que "as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma 

descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e 

"atendimento integral". Também o artigo 23 da Constituição da Republica, 

dispõe em seu inciso II que é da competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiências". E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a 

Lei Federal nº. 8.080/90, igualmente assegura a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis e reafirma que “a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício". A conjugação dos 

dispositivos legais mencionados conduz à inexorável conclusão de que 

cabe ao Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, atender 

integralmente a população no que diz respeito à saúde. Ademais, constitui 

afronta ao direito do cidadão a negativa do Poder Público em custear-lhe 

as passagens rodoviárias ou aéreas necessárias para o seu 

deslocamento visando realizar o tratamento de saúde adequado, máxime 

quando a saúde constitui direito e garantia fundamental do indivíduo, que 

não pode ser renunciada pela Administração Pública. A jurisprudência 

pátria é assente neste sentido, senão vejamos: REMESSA NECESSÁRIA 

— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) 

— DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO 

TRATAMENTO — INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE 

AÉREO — IMPRESCINDIBILIDADE (...) Inadmissível é a interrupção de 

tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de apresentar 

neoplasia maligna de da mama direita com lesão invasiva (CID 10 C50.8). 

Além do mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo 

que a suspensão poderia causar danos irreparáveis. Constatado o 

impedimento de a autora locomover-se por transporte terrestre, 

imprescindível o fornecimento de transporte aéreo para continuidade do 

Tratamento Fora de Domicílio. (...). (ReeNec 84214/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017). 

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA 

RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO (...) 

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa 

em razão de apresentar neoplasia maligna do reto (CID 10 C20). Além do 

mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo que a 

interrupção poderia causar danos irreparáveis. O transporte aéreo para 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será permitido com a 

comprovação de que o estado de saúde do paciente o impede de 

locomover-se por transporte terrestre, ou que a demora deste resulte em 

risco máximo à saúde. Recurso provido. (Ap 43217/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 
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COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - PASSAGENS - 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO - 

SENTENÇA RATIFICADA. O Estado - assim entendidos a União, os 

Estados-membros, o Distrito Federal e Municípios - é responsável pelo 

provimento de condições ao exercício do direito à saúde. Cogitando-se de 

direito à vida, bem maior, não pode o ente estatal negar o fornecimento 

dos meios necessários ao tratamento de pessoa portadora de moléstia 

grave. (Apelação/Reexame Necessário, 18690/2009, DES. MÁRCIO 

VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, Data do Julgamento 22/06/2009, Data da publicação no 

DJE 10/07/2009). Importante registrar que o direito da parte autora 

decorre, ainda, do princípio constitucional da igualdade consagrado no art. 

5º, caput, da Constituição Federal, não podendo o ente federado conceder 

o transporte somente para “alguns” por mera liberalidade. Com efeito, o 

Município não pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar 

ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente, 

notadamente na hipótese dos autos, em que a parte autora necessita das 

passagens para a realização do tratamento e ter uma vida digna e 

saudável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O 

direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a 

procedimentos orçamentários ou a critérios de prioridades estabelecidos 

pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Constituição Federal. Portanto, em tendo sido 

comprovada a existência da moléstia, a necessidade da realização do 

tratamento no Centro Oncológico de Cuiabá/MT, e a necessidade de 

transporte pela via aérea impõe-se a procedência do pedido, com a 

condenação do réu ao fornecimento das passagens aéreas à parte 

autora, pelo tempo necessário ao seu tratamento. Ante o exposto, 

confirmo os termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que 

o requerido forneça as passagens aéreas necessárias ao transporte da 

parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT para Cuiabá/MT (ida 

e volta), para fim de continuidade do tratamento de saúde no Centro de 

Oncologia de Cuiabá Ltda, sempre que haja necessidade de 

deslocamento, em meio de transporte aéreo, mediante prévio requerimento 

da autora com tempo razoável, com a ressalva de que o valor dos 

desembolsos a ser realizados pelo requerido fica limitado a 60 salários 

mínimos (artigo 2º da Lei nº. 12.153/09). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/09. 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 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, 12 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANI ROHLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Número do Processo: 1003481-57.2017.8.11.0007 REQUERENTE: 

MARCIANI ROHLING REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos 

etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, consoante dicção do 

artigo 355 do CPC. I – Preliminar a) Ilegitimidade passiva do Município de 

Alta Floresta/MT No que tange a aludida preliminar, tenho que merece ser 

afastada, porquanto compete a todos os entes da Federação (União, 

Estados e Município), de forma solidária, o dever de prestar assistência à 

saúde dos cidadãos (artigo 196 da Constituição Federal c/c artigo 241 da 

Constituição Estadual). Desta forma, tal solidariedade permite que o 

cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da 

obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da 

regionalização e hierarquização do serviço público de saúde. II - Mérito 

Segundo se infere dos documentos acostados à inicial, a autora é 

portadora neoplasia maligna e realiza tratamento especializado no Hospital 

de Câncer de Barretos/SP, necessitando de transporte por via aérea, 

diante da distância de sua residência. Em contestação o requerido alega 

que a autora não comprovou que formulou sua pretensão na esfera 

administrativa, o que fere o disposto no Enunciado 03 da Primeira Jornada 

de Direito da Saúde DO CNJ. Ocorre que além de tal situação não obstar a 

concessão do pedido autoral, o documento de ID nº. 11147055 comprova 

que a autora efetuou referido pedido. A alegação do réu de que a autora 

não comprovou a imperiosidade da realização do tratamento no município 

de Barretos/SP, uma vez que o serviço é ofertado na capital de Mato 

Grosso também não merece prosperar. Além de não ter o condão de 

ensejar a improcedência da demanda, é certo que a autora já realiza o 

tratamento médico no aludido município há cerca de um ano (ID nº. 

11146962), sendo completamente descabida a interrupção do tratamento. 

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais do TJMT que 

colaciono: APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE — Tratamento FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA 

RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO Tratamento — 

INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO — 

NECESSIDADE — Inadmissível é a interrupção de Tratamento de saúde à 

pessoa que precisa em razão de apresentar neoplasia maligna do reto 

(CID 10 C20). Além do mais, cuida-se de Tratamento iniciado há muito 

tempo, de modo que a interrupção poderia causar danos irreparáveis. O 

transporte aéreo para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será 

permitido com a comprovação de que o estado de saúde do paciente o 

impede de locomover-se por transporte terrestre, ou que a demora deste 

resulte em risco máximo à saúde. (...). (Ap 43217/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). MEDIDA 

CAUTELAR INOMINADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REVOGAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA – APELAÇÃO – PENDÊNCIA DE REMESSA – 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL – LIMINAR DEFERIDA – FORNECIMENTO DE 

tratamento FORA DE DOMICÍLIO (TDF) – DOENÇA DE NATUREZA GRAVE 

(NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA) – BARRETOS/SP – HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA – INVIABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO tratamento – 

PRETENSÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS COM O ADVENTO DA N. EC 80/2014 

– EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA 

MAGISTRATURA – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE. (...) 

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa 

em razão de apresentar câncer de mama. Além do mais, cuida-se de 

tratamento iniciado há muito tempo, e a interrupção poderia causar danos 

irreparáveis. (...) (CauInom 147832/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). É de se registrar 

que, nada obstante o disposto no artigo 196 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, o transporte aéreo para Tratamento Fora de Domicílio 

(TFD) somente será permitido com a comprovação de que o estado de 

saúde do paciente o impede de locomover-se por transporte terrestre, ou 

que a demora deste resulte em risco máximo à saúde. No caso, presente 

relatório médico a comprovar a imprescindibilidade de a autora 

locomover-se do Município de Alta Floresta/MT ao local de tratamento 

médico por transporte aéreo (ID nº. 11146995). O cerne da questão versa 

sobre a obrigatoriedade de o Município custear as passagens para 

transporte da autora a fim de realizar tratamento médico não 

disponibilizado nesta cidade. Sobre o assunto, a Constituição da 

República, em seu artigo 6º, elenca dentre os direitos sociais a saúde e o 

artigo 196 da Constituição Federal preconiza ainda o seguinte: “Art. 196 - 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Por sua vez, o artigo 198 

da mesma Carta Magna, estabelece que "as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
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sistema único, organizado" de forma descentralizada, "com direção única 

em cada esfera do governo" e "atendimento integral". Também o artigo 23 

da Constituição da Republica, dispõe em seu inciso II que é da 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 

das pessoas portadoras de deficiências". E, em cumprimento das 

disposições constitucionais retro, a Lei Federal nº. 8.080/90, igualmente 

assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 

níveis e reafirma que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício". A conjugação dos dispositivos legais mencionados conduz à 

inexorável conclusão de que cabe ao Poder Público, qualquer que seja a 

esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa 

brasileira, atender integralmente a população no que diz respeito à saúde. 

Ademais, constitui afronta ao direito do cidadão a negativa do Poder 

Público em custear-lhe as passagens rodoviárias ou aéreas necessárias 

para o seu deslocamento visando realizar o tratamento de saúde 

adequado, máxime quando a saúde constitui direito e garantia fundamental 

do indivíduo, que não pode ser renunciada pela Administração Pública. A 

jurisprudência pátria é assente neste sentido, senão vejamos: REMESSA 

NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRATAMENTO FORA DE 

DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — 

INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO 

DE TRANSPORTE AÉREO — IMPRESCINDIBILIDADE (...) Inadmissível é a 

interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de 

apresentar neoplasia maligna de da mama direita com lesão invasiva (CID 

10 C50.8). Além do mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, 

de modo que a suspensão poderia causar danos irreparáveis. Constatado 

o impedimento de a autora locomover-se por transporte terrestre, 

imprescindível o fornecimento de transporte aéreo para continuidade do 

Tratamento Fora de Domicílio. (...). (ReeNec 84214/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017). 

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA 

RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO (...) 

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa 

em razão de apresentar neoplasia maligna do reto (CID 10 C20). Além do 

mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo que a 

interrupção poderia causar danos irreparáveis. O transporte aéreo para 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será permitido com a 

comprovação de que o estado de saúde do paciente o impede de 

locomover-se por transporte terrestre, ou que a demora deste resulte em 

risco máximo à saúde. Recurso provido. (Ap 43217/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - PASSAGENS - 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO - 

SENTENÇA RATIFICADA. O Estado - assim entendidos a União, os 

Estados-membros, o Distrito Federal e Municípios - é responsável pelo 

provimento de condições ao exercício do direito à saúde. Cogitando-se de 

direito à vida, bem maior, não pode o ente estatal negar o fornecimento 

dos meios necessários ao tratamento de pessoa portadora de moléstia 

grave. (Apelação/Reexame Necessário, 18690/2009, DES. MÁRCIO 

VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, Data do Julgamento 22/06/2009, Data da publicação no 

DJE 10/07/2009). Importante registrar que o direito da parte autora 

decorre, ainda, do princípio constitucional da igualdade consagrado no art. 

5º, caput, da Constituição Federal, não podendo o ente federado conceder 

o transporte somente para “alguns” por mera liberalidade. Com efeito, o 

Município não pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar 

ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente, 

notadamente na hipótese dos autos, em que a parte autora necessita das 

passagens para a realização do tratamento e ter uma vida digna e 

saudável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O 

direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a 

procedimentos orçamentários ou a critérios de prioridades estabelecidos 

pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Constituição Federal. Portanto, em tendo sido 

comprovada a existência da moléstia, a necessidade da realização do 

tratamento no Hospital de Câncer de Barretos e a necessidade de 

transporte pela via aérea impõe-se a procedência do pedido, com a 

condenação do réu ao fornecimento das passagens aéreas à parte 

autora, pelo tempo necessário ao seu tratamento. Ante o exposto, 

confirmo os termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que 

o Município de Alta Floresta forneça passagens aéreas necessárias ao 

transporte da parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT para 

São José do Rio Preto/SP (ida e volta), para fim de continuidade do 

tratamento de saúde no Hospital de Câncer de Barretos, sempre que haja 

necessidade de deslocamento, mediante prévio requerimento da autora 

com tempo razoável, com a ressalva de que o valor dos desembolsos a 

ser realizados pelo requerido fica limitado a 60 salários mínimos (artigo 2º 

da Lei nº. 12.153/09). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95, c/c artigo 27, 

da Lei nº. 12.153/09. 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 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, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CARNHELUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001682-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILIA CARNHELUTTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos etc. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se 

de julgamento antecipado da lide, consoante dicção do artigo 355 do CPC. 

Segundo se infere dos documentos acostados à inicial, a autora é 

portadora neoplasia maligna e realiza tratamento especializado no Centro 

Oncológico de Cuiabá/MT, necessitando de transporte por via aérea, em 

razão da gravidade do estado de saúde e distância de sua residência. Em 

contestação o requerido alega que a autora não comprovou a 

necessidade do tratamento, mormente da imperiosidade do transporte pela 

via aérea, contudo, a alegação não merece prosperar porquanto 

demonstrada pelo documento de ID nº. 8245030. Quanto à alegação da ré 

de que a autora possui capacidade econômica para suportar os gastos 

com o deslocamento para o tratamento médico necessário, sob o 

argumento de que é proprietária de empresa em Alta Floresta/MT, atua 

como Presidente do Instituto Floresta e realizou diversas viagens ao 

exterior, não merece prosperar. Conforme consignado pelo membro do 

Ministério Público (ID nº. 13406851), vê-se que em petitório de ID nº. 

12404931 a autora rebateu cada um dos apontamentos, justificando-os, 

afirmando veementemente que sua condição financeira atual é de um 

salário mínimo, proveniente de benefício previdenciário pago pelo INSS. 

Desse modo, evola-se que as explanações feitas pela autora justificam as 

fotografias encartadas pela ré e têm o condão de afastar a alegação de 

que possui condições econômicas para custeio do transporte até a 

capital. O cerne da questão versa sobre a obrigatoriedade de o Município 

custear as passagens para transporte da autora a fim de realizar 

tratamento médico não disponibilizado nesta cidade. Sobre o assunto, a 

Constituição da República, em seu artigo 6º, elenca dentre os direitos 

sociais a saúde e o artigo 196 da Constituição Federal preconiza ainda o 

seguinte: “Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
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ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Por sua 

vez, o artigo 198 da mesma Carta Magna, estabelece que "as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado" de forma 

descentralizada, "com direção única em cada esfera do governo" e 

"atendimento integral". Também o artigo 23 da Constituição da Republica, 

dispõe em seu inciso II que é da competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, "cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiências". E, em cumprimento das disposições constitucionais retro, a 

Lei Federal nº. 8.080/90, igualmente assegura a universalidade de acesso 

aos serviços de saúde em todos os níveis e reafirma que “a saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício". A conjugação dos 

dispositivos legais mencionados conduz à inexorável conclusão de que 

cabe ao Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 

atuação no plano da organização federativa brasileira, atender 

integralmente a população no que diz respeito à saúde. Ademais, constitui 

afronta ao direito do cidadão a negativa do Poder Público em custear-lhe 

as passagens rodoviárias ou aéreas necessárias para o seu 

deslocamento visando realizar o tratamento de saúde adequado, máxime 

quando a saúde constitui direito e garantia fundamental do indivíduo, que 

não pode ser renunciada pela Administração Pública. A jurisprudência 

pátria é assente neste sentido, senão vejamos: REMESSA NECESSÁRIA 

— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) 

— DOENÇA RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO 

TRATAMENTO — INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE 

AÉREO — IMPRESCINDIBILIDADE (...) Inadmissível é a interrupção de 

tratamento de saúde à pessoa que precisa em razão de apresentar 

neoplasia maligna de da mama direita com lesão invasiva (CID 10 C50.8). 

Além do mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo 

que a suspensão poderia causar danos irreparáveis. Constatado o 

impedimento de a autora locomover-se por transporte terrestre, 

imprescindível o fornecimento de transporte aéreo para continuidade do 

Tratamento Fora de Domicílio. (...). (ReeNec 84214/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 12/09/2017). 

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — 

TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) — DOENÇA 

RECONHECIDAMENTE GRAVE — INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO — 

INADMISSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO (...) 

Inadmissível é a interrupção de tratamento de saúde à pessoa que precisa 

em razão de apresentar neoplasia maligna do reto (CID 10 C20). Além do 

mais, cuida-se de tratamento iniciado há muito tempo, de modo que a 

interrupção poderia causar danos irreparáveis. O transporte aéreo para 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD) somente será permitido com a 

comprovação de que o estado de saúde do paciente o impede de 

locomover-se por transporte terrestre, ou que a demora deste resulte em 

risco máximo à saúde. Recurso provido. (Ap 43217/2017, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - PASSAGENS - 

DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO - 

SENTENÇA RATIFICADA. O Estado - assim entendidos a União, os 

Estados-membros, o Distrito Federal e Municípios - é responsável pelo 

provimento de condições ao exercício do direito à saúde. Cogitando-se de 

direito à vida, bem maior, não pode o ente estatal negar o fornecimento 

dos meios necessários ao tratamento de pessoa portadora de moléstia 

grave. (Apelação/Reexame Necessário, 18690/2009, DES. MÁRCIO 

VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, Data do Julgamento 22/06/2009, Data da publicação no 

DJE 10/07/2009). Importante registrar que o direito da parte autora 

decorre, ainda, do princípio constitucional da igualdade consagrado no art. 

5º, caput, da Constituição Federal, não podendo o ente federado conceder 

o transporte somente para “alguns” por mera liberalidade. Com efeito, o 

Município não pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar 

ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente, 

notadamente na hipótese dos autos, em que a parte autora necessita das 

passagens para a realização do tratamento e ter uma vida digna e 

saudável, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O 

direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a 

procedimentos orçamentários ou a critérios de prioridades estabelecidos 

pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da 

coletividade pela Constituição Federal. Portanto, em tendo sido 

comprovada a existência da moléstia, a necessidade da realização do 

tratamento no Centro Oncológico de Cuiabá/MT, e a necessidade de 

transporte pela via aérea impõe-se a procedência do pedido, com a 

condenação do réu ao fornecimento das passagens aéreas à parte 

autora, pelo tempo necessário ao seu tratamento. Ante o exposto, 

confirmo os termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, com base no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que 

o requerido forneça as passagens aéreas necessárias ao transporte da 

parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta/MT para Cuiabá/MT (ida 

e volta), para fim de continuidade do tratamento de saúde no Centro de 

Oncologia de Cuiabá Ltda, sempre que haja necessidade de 

deslocamento, em meio de transporte aéreo, mediante prévio requerimento 

da autora com tempo razoável, com a ressalva de que o valor dos 

desembolsos a ser realizados pelo requerido fica limitado a 60 salários 

mínimos (artigo 2º da Lei nº. 12.153/09). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/09. 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 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, 12 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/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: 

1000523-35.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ISMAEL GONCALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte devedora informou que efetuou o 

pagamento do valor da condenação (ID. nº. 9126228) e a parte credora 

postulou pela expedição de alvará da quantia depositada (ID nº 

13204216), indicando a conta corrente para transferência, bem como a 

intimação da devedora para efetuar o pagamento do valor remanescente, 

apresentando planilha atualizada do débito, conforme evento nº. 

13200124. Sendo assim, expeça-se alvará eletrônico para liberação do 

valor depositado judicialmente em favor da parte credora, DESDE QUE o(a) 

patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Determino a intimação da parte 

devedora para efetuar pagamento integral da dívida, de acordo com o 

cálculo apresentado pela autora ou impugnar o valor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor devido ser acrescido de multa. 

Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-84.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GODOI CORREIA & CORREIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUNTHER MANNFRED KISTMACHER (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010044-84.2013.8.11.0007 REQUERENTE: GODOI CORREIA & CORREIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: GUNTHER MANNFRED KISTMACHER Vistos. 

Perscrutando os autos constato ter havido um equívoco na juntada de 

documentos. Assim, deixo de analisar a manifestação de num. 13024703, 

eis que os documentos acostados são alheios ao processo. Intime-se o 

advogado peticionante. Após, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FERNANDES MODESTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE OCULOS E ACESSORIOS S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, para 

apresentar endereço atualizado da parte requerida no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000702-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON APARECIDO PAGANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do inteiro 

teor da juntada do ID 12824867, bem como para requerer o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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: 

1001164-23.2016.8.11.0007 REQUERENTE: OSVALDO DA SILVA JUNIOR 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Com base no princípio do contraditório, 

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

manifestar sobre os embargos de declaração apresentados no ID n.º 

12683364. Cumpra-se. Submeto a presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora/embargada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre os embargos de declaração 

apresentados no ID n.º 12683364.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIELE SCANDOLIERO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DROGARIA AMERICA CENTER LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

SL DROGARIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000088-90.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CATIELE SCANDOLIERO 

MARTINS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. Diante da recalcitrância dos requeridos em 

cumprir a ordem concedida no presente feito, consistente no fornecimento 

para a parte autora do medicamento Enoxaparina Sódica 60 mg /0,6 ml – 

30 injeções por mês, conforme receituário médico, verifico que o pleito de 

bloqueio de valores das contas públicas dos demandados se revela 

medida imprescindível no caso em apreço, objetivando assegurar o efetivo 

direito fundamental à vida e à saúde da parte autora, senão vejamos. Com 

efeito, a legislação pátria, notadamente no artigo 536, § 1º do NCPC, 

autoriza a aplicação de medidas enérgicas tendentes a fazer cumprir os 

comandos judiciais, sobretudo quando eventual aplicação de multa não se 

manifeste apta a inibir o descumprimento da ordem concedida. Não 

podemos olvidar que a saúde e a efetiva prestação jurisdicional são 

direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal (artigo 5º, 

XXXV e artigo 196 da Carta Magna) e por isto devem ser arduamente 

defendidos, sob pena de desmoralização do Poder Judiciário e de 

desvalorização do ser humano, ofendendo, inclusive, a dignidade da 

pessoa. No caso em tela, verifica-se nitidamente a recalcitrância dos 

requeridos, especialmente dos Gestores Estadual e Municipal de Saúde, 

em cumprir a decisão judicial proferida no bojo da presente ação, o que 

revela o descaso do Poder Público com a saúde das pessoas e com o 

Poder Judiciário, motivo pelo qual entendo necessário o bloqueio judicial 

em contas bancárias dos requeridos para a efetivação da tutela 

jurisdicional. É cediço que a negativa de fornecimento do tratamento 

médico necessário, cuja ausência gera risco à vida, é ato que, por si só, 

viola direitos indisponíveis, pois a vida e a saúde são bens jurídicos 

constitucionalmente tutelados em primeiro plano. Nestas hipóteses 

entende-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre o princípio da 

impenhorabilidade dos recursos públicos, sendo possível o bloqueio de 

conta bancária da Fazenda Pública, com fundamento no art. 536, § 1º do 

Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando que a parte 

autora acostou aos autos três orçamentos, e sendo a medida pleiteada 

imprescindível para assegurar o efetivo direito fundamental à vida e à 

saúde, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora constante do ID nº 

13378173 e determino o BLOQUEIO do valor de R$ 3.551,80 (três mil 

quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) nas contas 

bancárias dos requeridos, via sistema Bacenjud, com fulcro no artigo 536, 

§ 1º do NCPC, o que foi feito em gabinete. Restando frutífero o bloqueio de 

valores, determino a transferência para a Conta Judicial do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, de forma eletrônica, já sendo feita 

em gabinete, anexando-se aos autos o extrato da operação emitido pelo 

Bacenjud. 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 com a máxima celeridade a devida 
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vinculação da quantia aos presentes autos, consignando-se que trata de 

feito urgente que tutela direito à saúde. Intime-se o responsável pela 

Drogaria Ultra Popular para que proceda a entrega à parte autora do 

medicamento a ser adquirido, qual seja: 43 (quarenta e três) caixas do 

medicamento Enoxaparina Sódica 60 mg /0,6 ml, com 02 (duas) seringas 

cada, consignando que a entrega de medicamento diverso ensejará no 

não pagamento da medicação entregue indevidamente, e, em seguida, 

remeta à Secretaria da 4.ª Vara desta Comarca a nota fiscal, o 

comprovante de entrega do medicamento e os dados da conta bancária 

para transferência do valor bloqueado da conta dos requeridos. 

Concomitantemente, intime-se a parte autora para que providencie a 

imediata retirada do medicamento perante a Drogaria Ultra Popular, 

mediante apresentação de receita médica, se necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 11 de junho de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011426-44.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DA SILVA OLIVEIRA SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011426-44.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CLEICIANE DA SILVA OLIVEIRA 

SUASSUNA GITASSI EXECUTADO: OI S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos 

autos, verifico que se trata de processo eletrônico em fase de 

Cumprimento de Sentença movido em desfavor de empresa em 

recuperação judicial. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria". É sabido que, estando a executada em recuperação 

judicial, a execução de título já constituído não pode tramitar no Juizado 

Especial, tampouco pode haver constrição de bens e valores, restando ao 

credor a faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido seque o recente 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS 

DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 

E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. 

PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES 

M Ú L T I P L O S .  P R E V A L Ê N C I A .  I N T E R P R E T A Ç Ã O 

SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A controvérsia 

dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de 

constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de maio 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002096-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA THEISS SARDELA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002096-40.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AMANDA THEISS SARDELA 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos etc. 

Cuida-se de ação ajuizada por AMANDA THEISS SARDELA SANTOS em 

desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pretendendo que o réu seja 

obrigado a fornecer transporte aéreo de Alta Floresta-MT para São José 

do Rio Preto- SP, necessário para a continuidade do tratamento de saúde, 

alegando que está em tratamento no Hospital de Amor (Hospital do Câncer 

de Barretos) e o réu se nega a fornecer o transporte. Com efeito, é 

obrigação do Estado (União, Estados e Municípios) fornecer transporte 

aos doentes que fazem parte do programa Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD e que necessitam dessa assistência. Na espécie, consta o laudo 

médico de tratamento fora de domicílio, emitido por médico integrante do 

SUS, nos termos da Portaria nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, da 

Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), referente ao 

tratamento da paciente no Hospital de Amor de Barretos, em Barretos-SP. 

Quanto ao transporte, o mencionado laudo recomenda que seja realizado 
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por avião. Registre-se, ainda, que o Gestor Municipal de Saúde foi oficiado 

pela parte autora em 06/06/2018, quedando-se inerte quanto ao pedido 

das passagens aéreas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória para determinar ao Município de Alta Floresta/MT que forneça o 

transporte aéreo à parte autora e seu acompanhante, de Alta Floresta-MT 

para São José do Rio Preto – SP ou Barretos-SP (ida e volta), para fim de 

continuidade do tratamento de saúde no Hospital de Amor de Barretos-SP, 

com consulta agendada para o dia 15/08/2018 e sempre que haja 

necessidade de deslocamento, em meio de transporte aéreo, mediante 

prévio requerimento da autora com tempo razoável, sob pena de bloqueio 

eletrônico do valor necessário à aquisição das passagens aéreas. A 

requerente deverá, ainda, providenciar o cadastramento no setor de TFD, 

no prazo de 30 (trinta) dias, caso ainda não o tenha feito, bem como 

apresentar comprovantes do tratamento a que está sendo submetido, 

depois de cada fornecimento de transporte. Ressalto, outrossim, que o 

valor dos desembolsos a ser realizados pelo requerido fica limitado a 60 

(sessenta) salários mínimos. Cite-se e intime-se a parte ré, conforme 

requerido, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada 

matéria preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, 

intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, dê-se vista do processo eletrônico ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010580-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO DA SILVA (EXEQUENTE)

GEORGINA FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010580-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEORGINA FRANCISCO DA 

SILVA, JOSE DAMIAO DA SILVA EXECUTADO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença movida pela 

Azul Linhas Aéreas em desfavor de Georgina Francisco da Silva e José 

Damião da Silva, alegando excesso de execução, bem como nulidade da 

sentença executada, porquanto prolatada de forma ilíquida. É o 

necessário. Decido. Inicialmente, cumpre anotar que sobre a impugnação 

ao cumprimento de sentença na seara dos Juizados Especiais, o 

Enunciado 121 do FONAJE estabelece: 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). De 

observar que a norma legal apontada menciona: 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. Analisando detidamente o petitório em testilha, 

evola-se que a parte devedora fundamenta seu pedido em no artigo 525, § 

1º, V, do CPC (excesso de execução), que encontra semelhança ao 

disposto no artigo 52, IX, b, da Lei nº. 9.099/95 (manifesto excesso à 

execução). Contudo, é certo que apresenta explanações quanto à 

nulidade da sentença objurgada, por ser ilíquida, cuja tese é alheia ao rol 

do dispositivo legal que leciona o pedido em análise. Impende anotar que 

sobre o instituto da impugnação ao cumprimento de sentença a doutrina 

leciona que: “A única nulidade do processo de conhecimento que se pode 

arguir em sede de impugnação ao cumprimento da sentença é a falta ou 

nulidade da citação, mesmo assim se o processo ocorreu à revelia do 

impugnante (...) ainda que no processo de conhecimento tenha havido 

nulidade absoluta, pronunciável de ofício e a qualquer tempo, o impugnante 

não a pode alegar no incidente de impugnação. Isto porque já há sentença 

no processo de conhecimento, transitada em julgado, acobertada, 

portanto, pela imutabilidade própria da autoridade da coisa julgada. 

Nenhuma nulidade absoluta (à exceção da falta ou nulidade da citação, se 

o processo correu à revelia) ocorrida no processo de conhecimento pode 

ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença. A ratio essendi 

de o dispositivo do CPC 525, § 1º I permitir que se argua em impugnação a 

falta ou nulidade da citação encerra um fato de alta relevância: a própria 

existência da relação jurídica processual. Se o réu não foi revel no 

processo de conhecimento, no momento em que compareceu aos autos 

se deu por citado e o processo existiu; se não alegou a nulidade de 

citação a tempo, o irregularidade se convalidou. A nulidade processual 

não arguível em impugnação ao cumprimento de sentença pode, em tese, 

ser alegada como fundamento para a rescisão da sentença, se for uma 

das causas da rescisória prevista no CPC 966”. (Nery Junior, Nelson. 

Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de 

Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 1.405). Vê-se que a devedora defende que nulidade 

absoluta da sentença, porquanto ilíquida, contrariando o disposto no artigo 

38 da Lei nº. 9.099/95, uma vez que a condenou, dentre outros, a 

indenizar os autores pelos prejuízos que sofreram com honorários 

advocatícios, sem mencionar o montante devido. Vale frisar que tal 

penalidade é decorrente da condenação em litigância de má fé da 

executada por alterar a verdade dos fatos no curso da ação, com 

previsão no artigo 81 do CPC, que dispõe: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. Nessa senda, da simples leitura 

do dispositivo legal verifica-se que a liquidação da condenação poderá 

ocorrer por arbitramento, ou por procedimento comum. No caso vertente 

não era de conhecimento do juízo o valor suportado pelas partes quanto 

ao despendido ao advogado para patrocínio da causa. De ressaltar, que o 

contrato de honorários advocatícios não é documento indispensável à 

propositura desta ação e por tal motivo não fora exigido antes ao autor. 

Destarte, apesar de ser regra no Juizado Especial a não condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância, é 

certo que a litigância de má fé consiste em exceção, consoante dicção do 

artigo 55 da Lei nº. 9.099/95: Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução 

não serão contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de 

má-fé; II - improcedentes os embargos do devedor; III - tratar-se de 

execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do 

devedor. Em consonância com o dispositivo legal, é também o Enuncia 136 

do FONAJE: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

No que atine ao quantum a ser fixado, o nobre doutrinador Nelson Nery 

Junior leciona: Honorários e demais despesas. Essa verba independe da 

condenação em virtude da sucumbência (CPC 85 e 87). Deve ser 

calculada sobre as perdas e danos decorrentes da condenação do 

litigante de má fé por dano processual. (Nery Junior, Nelson. Código de 

Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade 

Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

pág. 459). Cinge-se que o montante apontado pelos credores (importe de 

30% sobre o proveito econômico bruto auferido no êxito da demanda - 

contrato de ID nº. 11634047) está em consonância com a prática 

corriqueira da classe advocatícia nesta comarca, bem como, que 

corresponde a percentual do valor efetivamente condenado, não 

caracterizando excesso de execução. Desse modo, a irresignação da 
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parte executada não prospera, devendo a sentença ser mantida em sua 

totalidade, e a execução prosseguir. A certidão de ID nº. 12138551 

demonstra que a devedora fora intimada para pagamento voluntario da 

dívida, nos termos e prazos do artigo 523 do CPC, contudo, não o fez, o 

que passa a incidir a multa prevista no § 1º do referido texto legal, 

conforme defendido pelos credores em manifestação de ID nº. 12692042. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

devendo a execução prosseguir regularmente, com a liberação do importe 

bloqueado (ID nº. 12499381) em favor dos credores. Deixo de aplicar as 

penalidades decorrentes da litigância de má fé em relação ao petitório em 

comento, pretendido pelos credores, porquanto não vislumbro sua 

incidência. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-44.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILDO BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010068-44.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE NILDO BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela análise dos autos, 

verifico que se trata de processo eletrônico em fase de Cumprimento de 

Sentença movido em desfavor de empresa em recuperação judicial. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". É sabido 

que, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver 

constrição de bens e valores, restando ao credor a faculdade de habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido seque o recente entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. 

FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. 

A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar 

atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de junho 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003026-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003026-92.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VERA LUCIA BIANCHINI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte ré informa na 

petição num. 13398443 que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação. Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os dados bancários para transferência do valor ou requerer o 

que entender de direito, expedindo-se alvará para liberação do valor em 

caso de concordância da credora. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 
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05 (cinco) dias, procedendo-se de acordo com as disposições da 

CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 11 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000661-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GABRIEL ALFREDO VOLPE 

NAVARRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 

9.099/95. Não tendo as partes pugnado pela produção de outras provas, e 

estando a causa madura, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. No mérito, afirma o autor 

que realizou compras com cartão de crédito no Paraguai em janeiro do 

corrente ano, contudo, os valores cobrados na fatura não condizem com 

os valores cobrados pelos produtos quando da aquisição. Por seu turno a 

requerida defende que o autor efetuou as compras em guarani, moeda 

local do Paraguai, de modo que a divergência corresponde à conversão 

da moeda em dólar e posteriormente em real quando do encerramento da 

fatura. Analisando detidamente o presente feito, em atenção à primeira 

divergência declinada pelo autor, o documento de ID nº. 12235562 – Pág. 3 

demonstra que no dia 12/01/2018 fora efetuada uma compra, cujo valor 

total em dólar era de U$ 632,00, indicando o nome do requerente como 

cliente, contudo sem precisão quanto ao nome da loja. O autor afirma na 

exordial que: “Valor indicado na nota: U$ 632,00 - U$ 149,25 

(correspondente a 500 reais pagos em dinheiro, de acordo com a cotação 

do dia) = U$ 482,75 (...) Valor indicado na fatura do cartão de crédito: U$ 

523,35 (acréscimo de U$ 40,60)”. Apesar de o postulante afirmar que 

referida compra lhe custou U$ 482,75 (quatrocentos e oitenta e dois 

dólares e setenta e cinco centavos) pagos com cartão de crédito, 

analisando documento correspondente (ID nº. 12235562 – Pág. 3) não se 

confirma aludida informação, porquanto não consta em qualquer campo a 

indicação de tal valor (U$ 482,75), sendo certo que não consta no 

documento apresentado a forma de pagamento da referida compra. 

Entrementes, que pese à alegação do requerente que tal compra 

corresponde ao item da fatura com descrição de histórico “Shopping 

Queen Ane – U$ 523,35” o documento que o autor afirma corresponder a 

referida transação não indica o nome lançado na fatura (Shopping Queen 

Ane), o que somado ainda a divergência de valor, não permite afirmar com 

precisão que se tratam da mesma compra. No que atine a segunda 

divergência apontada pelo autor, o documento de ID nº. 12235562 – Pág. 4 

demonstra que no dia 12/01/2018 fora efetuada uma compra na loja 

“GRANDES TIENDAS”, com valor “total dólares americanos 131,50”, 

contudo, no campo cliente consta a informação “SIN NOMBRE”. Na mesma 

senda, em relação à terceira divergência indicada pelo autor, verifica-se 

que o documento de ID nº. 12235562 – Pág. 5 demonstra que no dia 

12/01/2018 fora efetuada uma compra indicando como valor “total dólares 

americanos 588,00”, porém não consta nome da loja tampouco o nome do 

cliente. Em que pese à afirmação do postulante de que tais compras 

correspondem, respectivamente, aos itens constantes da fatura (ID 

12235562 - Pág. 1) com descrição de histórico SHOPPING CHINA-SDG U$ 

143,78 e SHOPPING CHINA-SDG U$ 642,91, os documentos apresentados 

como comprovante de compra das referidas transações não foram 

capazes de comprovar o alegado, porquanto além de não indicarem o 

nome da loja, tampouco o nome do autor como adquirente de tais produtos, 

não menciona a forma de pagamento das aludidas compras. 

Compreensível a irresignação do autor quanto à divergência dos valores 

lançados na fatura ao alegado efetivo valor cobrado pelos produtos, 

contudo, as provas então apresentadas não foram hábeis a comprovar 

sua alegação. Ainda que seja invertido o ônus do prova, persiste ao autor 

o dever de comprovar fato constitutivo do seu direito. Insta salientar que 

não se trata de fato difícil ou impossível de ser comprovado pelo autor, a 

justificar sua hipossuficiência nesse ponto de forma a exigir a inversão, 

uma vez que as alegações do requerente poderiam ser demonstradas 

com notas fiscais dos produtos adquiridos no país vizinho, com indicação 

do nome e/ou razão social da loja vendedora, e a forma de pagamento 

adotada. Impende anotar que, na distribuição do ônus da prova compete 

ao autor demonstrar o direito que lhe assiste ou o início de prova 

compatível com o seu pedido e, ao requerido, demonstrar o fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Todavia, nas relações de 

consumo, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor coloca a inversão 

do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio de facilitar a 

sua defesa. A inversão da prova, entretanto, não atribui presunção 

absoluta às afirmações da parte autora, razão pela qual todas as 

afirmações devem ser devidamente sopesadas. Nessa toada, não restou 

comprovado o pagamento de cobrança indevida, sendo improcedente o 

pedido de repetição de indébito. Não comprovada a falha na prestação de 

serviço pela parte ré, não há que se falar em dano moral, mormente ante o 

fato de o autor não ter demonstrado maior prejuízo sofrido em decorrência 

da conduta da empresa requerida. Não induzem ao reconhecimento do 

dano moral certas situações que, a despeito de serem desagradáveis, são 

inerentes ao exercício regular de determinadas atividades, como é o caso 

da espécie que se aponta. Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: 

“(...) só deve ser reputado como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias 

e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por 

banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenização pelos mais triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO, PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 

2003, p. 99). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pelo autor, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº. 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 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, 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JUNIOR PEREIRA LUCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000158-10.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO JUNIOR PEREIRA 

LUCA REQUERIDO: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP 

Vistos. Considerando que o comprovante de endereço acostado no ID n° 

11964865 não corresponde com o endereço fornecido na petição inicial, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a 

inicial, juntando aos autos comprovante do atual endereço, atualizado e em 

seu nome, ou qualquer documento que comprove ser o mesmo proprietário 

ou residente no imóvel constante do referido comprovante, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 5 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000032-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ RODRIGUES JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000032-91.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ RODRIGUES JUNIOR 

EXECUTADO: JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS 

MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - 

ME Vistos. Diante das informações acostadas pelo exequente através do 

ID nº 11827523, INTIME-SE novamente o executado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento em favor do exequente, conforme 

estabelecido em audiência (ID nº 5057356). Em caso de não comprovação 

ou não manifestação do executado, INTIME-SE o exequente, no mesmo 

prazo, para requerer o que de direito. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI TASSILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000322-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI TASSILI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Intime-se o advogado 

subscritor da petição acostada no Id. num. 13070395 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar ao processo o contrato de honorários advocatícios, 

conforme determina o art. 22, §4°, da Lei 8.906/94, sob pena de 

indeferimento do pedido retro. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DA SILVA WOLFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010752-32.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EDNEIA DA SILVA WOLFF 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifico 

que se trata de cumprimento de sentença em face da OI S/A em curso 

perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT. 

Importante consignar que foi deferido o processamento da recuperação 

judicial da empresa executada no bojo dos autos nº 

0203711-65.2016.8.10.0001, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro. Nos termos do Enunciado nº 51 do Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais, "os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria". Ademais, dispõe o artigo 8º da Lei nº 9.099/95 

que a massa falida não pode figurar como parte nos Juizados Especiais. 

Assim, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título 

já constituído não pode tramitar no Juizado Especial, restando ao credor a 

faculdade de habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a 

recuperação judicial da executada. Nesse sentido, veja-se a 

jurisprudência: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004551677, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004551677 

RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/12/2013) ”0100024-27.2015.8.26.9050 - Mandado de 

segurança. Juizados Especiais Cíveis. Empresa sob liquidação 

extrajudicial. Hipótese de extinção do processo. As ações em face de 

entidades em liquidação extrajudicial somente podem ter trâmite nos 

Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, até a obtenção do 

título executivo, nos termos do Enunciado 51 do Fonaje. Ordem denegada 

e extinção do processo na origem, de ofício. (Relator (a): José Alfredo de 

Andrade Filho;Comarca: Caconde; Órgão julgador: Turma Recursal Cível e 

Criminal; Data do julgamento: 14/09/2015; Data de registro: 17/09/2015)” 

Ressalta-se que no microssistema do Juizado Especial não se aplica o 

disposto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à 

suspensão das ações de execução em face de devedor em recuperação 

judicial, diante da incompatibilidade de tal norma com os princípios 

norteadores do Juizado Especial. Além do mais, nos termos do ofício 

286/208-OF, remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em 

19/03/2018, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da 

Recuperação, conforme o posicionamento doutrinário e jurisprudencial 

majoritário, hipótese esta incompatível com o regramento dos Juizados 

Especiais. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Intime-se a parte sucumbente 

para adimplemento das custas processuais, conforme condenada pela 

Turma Recursal, em cinco dias. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE GONCALVES DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001056-23.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IVANETE GONCALVES DE 

ALMEIDA ALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando que o comprovante de endereço não está no nome da parte 

autora e não acompanhou o pedido inicial qualquer documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 

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

resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de junho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011099-36.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROTTA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Fabrício Cardoso da Silveira OAB - MT0010856A-B (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: 

8011099-36.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

EXECUTADO: JOAO ROTTA - ME Vistos. Com base no princípio do devido 

processo legal (art. 5.º LIV, CF), INTIME-SE a parte executada por meio do 

advogado e pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre a penhora realizada no ID n.º 11952985. Por fim, 

Intime-se o cônjuge do executado acerca da penhora realizada (art. 842, 

CPC). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de junho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEICIANE DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000597-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEICIANE DE OLIVEIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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 – Necessidade de perícia grafotécnica 

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. II – 

Mérito Inicialmente, registro que no caso concreto é inviável a 

homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor no Id 

nº 13020829, porquanto incide o disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, 

in verbis: “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.” Resta evidente no caso 

dos autos que se trata de LIDE TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da 

litigância de má-fé da parte autora, pois alterou a verdade dos fatos, 

conforme veremos adiante. Verifica-se que o pedido de desistência fora 

efetivado após a contestação, e é fácil concluir que diante da 

apresentação do contrato, o qual demonstra a contratação ID n.º 

12966393, a parte reclamante somente tenta se esquivar do julgamento 

com a resolução do mérito da demanda. No mérito, afirma a autora ter sido 

negativado indevidamente, pois alega jamais ter utilizado os servidos do 

banco requerido. Por outro lado, a ré aduz ter com a autora um vínculo 

jurídico, em razão de inadimplência ela foi negativada. Esclareceu que a 

restrição em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu 

em razão da inadimplência do empréstimo contraído junto ao Banco 

requerido visto que, após a realização dos empréstimos a parte realizou 

uma renegociação da dívida, contudo, adimpliu com as suas obrigações. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito por meio da negativação. Com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços bancários. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora não efetuou o 

pagamento dos serviços adquiridos, de forma justa, adequada e 

contratualmente amparada, foi inserida corretamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela ré. Sendo assim, a inscrição do nome do devedor 

inadimplente em cadastros restritivos de crédito configura-se exercício 

regular de direito. 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. Assim, 

conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes 

do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas 

(ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. 

Deste modo, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o 

ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao 

réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do 

autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. 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. As demandas temerárias abarrotam os 

Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de 

condenação em custa em primeira instância e, ainda, atrapalham o eficaz 

e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 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. III - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. 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, 7 de junho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138717 Nr: 2295-50.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Bandiera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO CÉSAR BANDIERA, Cpf: 

00014057131, Rg: 1325158-9, Filiação: Ademir Bandiera e de Idalina 

Frederico Bandiera, data de nascimento: 26/07/1980, natural de 

Corumbataí-PR, casado(a), agricultor, Telefone 66 9968-0062. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉU ACIMA QUALIFICADO ACERCA DA 

SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA, BEM COMO INTIMÁ-LO PARA 

MANIFESTAR SE DESEJA RECORRER DA R. SENTENÇA..

Sentença: Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

punitiva estatal o que faço para CONDENAR o réu Paulo Cesar Bandiera, 

qualificado nos autos, pelo crime previsto no artigo 14 Lei. 10.826/03, pelo 

que passo a dosimetria da pena, consoante critério trifásico. Da 

DosimetriaQuanto à pena base, reitero o posicionamento rotineiramente 

adotado que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do 

paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito 

penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além 

dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3º, inc. IV, CF/88), da 

democracia e pluralismo (art. 1º, CF/88) e da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor 

consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis 

em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, 

mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas 

circunstâncias judiciais referentes ao autor. Quanto aos antecedentes, 

circunstâncias e motivos, nada há em desfavor produzido nos 

autos.Considerando a culpabilidade e as consequências, nada há em 

desfavor.Considerando o comportamento da vítima, não há fator de 

r e c r u d e s c i m e n t o  d a  p e n a ,  p o r  n ã o  h a v e r  v í t i m a 

individualizável.Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a 

suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao 

princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, 

fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.Não existem agravantes. 

Presente a atenuante da confissão, que não altera a pena (Súmula 213, 

STJ). Inexistindo causas de aumento, tampouco causas de diminuição, a 

pena definitiva resta no mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão. Da 

multa Quanto a pena de multa, prevista para o delito, considerando, para 

fins de coerência, a análise das circunstâncias judiciais acima 

empreendidas, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, em sede do art. 49, 

caput, CP. Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do 

salário mínimo o dia-multa, atentando para o art. 60, CP, dada a ausência 

de prova de suficiência econômica.Do regimeCom fundamento no artigo 

33, §2°, alínea “c”, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Do direito de 

recorrer em liberdadeConcedo o direito de recorrer em liberdade, máxime 

porque o regime de cumprimento de pena fixado é o aberto.Da 

substituiçãoQuanto ao crime de porte de arma, condenado o réu á 02 

(dois) anos de reclusão, estão presentes os requisitos do art. 44 do CP, 

pelo que substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 

direito, consistentes em limitação de fim de semana e na de prestação de 

serviços à comunidade, em local a ser designado pelo Juízo de Execuções 

Penais. Pelo exposto, CONDENO o réu Paulo César Bandiera, qualificado 

nos autos, ao cumprimento de pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela 

prática do delito previsto no artigo 14 da lei 10.826/03, substituída por 02 

(duas) restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, 

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.Após o trânsito em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inc. III, CF/88; 

forme-se o guia de execução penal, remeta-se ao Juízo da Execução 

Penal e, enfim, arquive-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-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, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 09 de junho de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 165909 Nr: 1972-74.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Processo n.º 1972-74.2018.811.0007

Código: 165909

5ª Vara

 Vistos etc.

Considerando a necessidade de tempo hábil para cumprimento dos atos 

processuais dos feitos desta vara e, a fim de readequar a pauta de 

audiências e evitar eventuais prejuízos ao(s) réu(s), redesigno a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 20 de junho de 2018, às 

14h30min.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 11 de junho de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001293-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO OAB - MG55283 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRO MONTEIRO (TESTEMUNHA)

PAULIENE MESQUITA ALVES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001293-57.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA REQUERIDO: 

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Vistos. Designo 

audiência para prestação de depoimento pessoal do representante legal 

da Ré para o dia 31 de julho de 2018, às 15h30min. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as 

nossas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de 

junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001298-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO OAB - MG55283 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRO MONTEIRO (TESTEMUNHA)

PAULIENE MESQUITA ALVES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001298-79.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA REQUERIDO: 

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Vistos. Designo 

audiência para oitiva das testemunhas PAULIENE MESQUITA ALVES 

CARVALHO e LEANDRO MONTEIRO para o dia 31 de julho de 2018, às 
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15h00min. Oficie-se ao Juízo Deprecante. Após, observadas as 

formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 05 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001951-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DAS NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001951-18.2017.8.11.0007 JOSE MARIA DAS NEVES 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

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

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da informação do médico perito ID 13571604 

(parte autora não compareceu na data marcada), bem como para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 12 de junho de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109285 Nr: 4779-43.2013.811.0007

 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: Airton Paes de Melo, Maria Salete de Melo

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

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

OAB:12083/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a Sra. Perita para, no prazo de 20 (vinte) dias, esclarecer os 

pontos elencados pela parte autora às fls. 245/246, encaminhando 

novamente a Secretaria de Vara os documentos que acompanharam o 

mandado anterior.

Com o aporte do laudo complementar, dê-se vistas dos autos às partes, 

pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113252 Nr: 1799-89.2014.811.0007

 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: Marizete Chimaida Alcântara

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Leite Barbosa - 

OAB:17.817/0 - MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para 

condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS 

(R$3.413,00), férias anuais NÃO GOZADAS, acrescidas de 1/3 do valor 

da remuneração mensal, devidos à autora MARIZETE CHIMAIDA 

ALCÂNTARA, referentes ao período de 01/03/2010 à 31/12/2012, 

devidamente corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a data que 

deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas, além dos juros 

moratórios fixados em 0,5% ao mês.Diante da sucumbência recíproca, as 

custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) pela autora, estando suspensa a exigibilidade por 

ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento da metade das custas e despesas processuais, 

visto que isento (Lei Estadual nº 7.603/2001).De igual forma, os honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, com base no 

artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, deverão ser distribuídos também na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, admitida a 

compensação, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil e da 

Súmula nº 306/STJ.Incabível o reexame necessário, nos termos do 

parágrafo 3º do artigo 496 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e cautelas 

devidas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128176 Nr: 4169-07.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odamaf manoel Dutra Dias

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

Estadual de Transito de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Sversuti da Silva - 

OAB:19.382-MT, Vitor Rondon Borges de Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, confirmo a liminar concedida às fls. 89/92 e, com 

fundamento no inciso I, do art. 487, JULGO PROCEDENTE a presente 

demanda, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, para DECLARAR NULO o 

subitem 8.9 do Edital de abertura n. 001/2015-DETRAN, no tocante à 

exigência de documento original de laudo médico que ateste a deficiência 

do candidato, podendo ser apresentada cópia autenticada, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO.Condeno o Réu 

(Detran-Departamento Estadual de Trânsito) ao pagamento solidário das 

custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, do art. 85, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, a 

parte requerente deverá pleitear o cumprimento de sentença, no forma do 

artigo 513, §1º do NCPC, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, com 

as baixas pertinentes.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102211 Nr: 3765-58.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Terraplanagem e Serviços LTDA 

(Carolina Terraplanagem), Luciane Ronise de Carvalho Matias, Osny da 

Costa Matias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado obtido na 

busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema INFOJUD 

conforme documentos de fls. 129/165, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134599 Nr: 89-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora e Materiais para Construção Tres 

T Ltda - ME, Antonio Ovidio Pereira, Keila Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 36 de 714



 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor E, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

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

para posterior cumprimento do mandado de intimação do representante 

legal da empresa executada.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143995 Nr: 5202-95.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Biazotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Marcelino Patel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Carvalho Martins 

e Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 Ante o exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil e declaro extinta a 

pretensão executória da embargada/credora decorrente da prescrição da 

pretensão executória.Condeno a Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15%, sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da 

presente sentença ao processo executivo, extinguindo aquela feito pelos 

motivos expostos nesta sentença. Em seguida, arquivem-se os autos com 

a devida baixa no Cartório Distribuidor.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137984 Nr: 1904-95.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Marcelino Patel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Biazotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 

apenso e ao Arquivo pelos motivos expostos naquela sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 3302 Nr: 37-05.1995.811.0007

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Regina Ltda, Paulo Bocardi, 

Celso Douglas Bocardi, Paulo Cesar Bocardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos em correição.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 145023 Nr: 5661-97.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asiel Bezerra de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Diante do documento de fl. 118, DEFIRO o pedido de fls. 116/117, 

devolvendo-se o prazo processual à Parte Autora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68786 Nr: 1759-49.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Minski dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupim de Caires, Maria Helena Margonato 

de Caires

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Poeta 

Carvalho - OAB:10.094, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 Vistos em correição.

Com o pagamento do valor devido pelos embargados, ao arquivo com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121345 Nr: 208-58.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Maslawski, Joaquim Rodrigues da Silva, João 

Batista da Fonseca, João Vitor de Oliveira, João Helio Avancini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:13842-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 Vistos em correição.

Cientifiquem-se as Partes acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justica, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125976 Nr: 2980-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Siqueira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

Energisa

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 
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Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos em correição.

Cientifiquem-se as Partes acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal 

de Justiça, nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

 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: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício e 

documentos de fls. 164/165, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 3108-77.2016.811.0007

 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: Altemir Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial complementar 

de fls. 95/96, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142604 Nr: 4436-42.2016.811.0007

 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: Roldão Flausino Garcia

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do laudo pericial de fls. 74/76, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000343-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELITA BALBINOT OAB - MT17871/O (ADVOGADO)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CEZAR FERRARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000343-19.2016.8.11.0007. AUTOR: 

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO RÉU: FERNANDO CEZAR FERRARIN 

Vistos. Trata-se de “Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c 

Antecipação de Tutela” ajuizada por LOREDANA BALBINOT SIMONETTO 

em face de FERNANDO CEZAR FERRARIN, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a autora, que o requerido negociou no mês 

de março de 2014, o aluguem de uma sala comercial de propriedade da 

autora, ficando acordado que o réu poderia instalar seu empreendimento a 

partir de 04 de abril de 2014 e, que o valor do aluguel seria de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a ser corrigido anualmente pelo IGMP, bem como pago todo 

dia 05 (cinco) de cada mês. Argumenta que, na cláusula décima segunda, 

as partes firmaram o compromisso de que, quem infringisse disposição 

contratual ou legal ficaria obrigada ao pagamento de multa de valor igual à 

05 (cinco) aluguéis, paga em uma única parcela. Que o réu, desde 2014, 

vem pagando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem atualizar o débito 

com os juros e correção, conforme estipulado contratualmente. Ademais, 

alega que o réu desde o mês de dezembro de 2015 não cumpre o 

contrato, estando em mora com a autora quanto aos aluguéis dos meses 

de dezembro de 2015, janeiro de 2016, março de 2016, abril de 2016, maio 

de 2016, junho de 2016, julho de 2016, agosto de 2016 e setembro de 

2016, bem como afirmou que tentou por várias vezes receber do réu, mas 

que as tentativas não resultaram sucesso. Logo, requer a decretação da 

rescisão contratual, condenando-se o réu ao pagamento dos alugueis em 

atraso, dos valores remanescentes dos reajustes anuais dos valores 

mensais de aluguel, do valor da fatura de energia do mês de agosto de 

2014, bem como de multa por descumprimento contratual. Com a inicial (ID. 

2895264) foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial ao ID. 

3025996, determinou-se a citação da parte ré. O requerido apresentou 

contestação ao ID. 7352430, instruindo os autos com documentos. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 8299882. O 

Requerido manifestou-se quanto à impugnação ao ID. 8787774, bem como 

a parte autora ao ID. 11434538. Vieram-me os autos conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, determino o desentranhamento da 

petição de ID. 8787774, visto que não há previsão legal que autorize à 

manifestação do réu depois de contestada a ação, nos termos do artigo 

342 do CPC. Por não existirem preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O FEITO e fixo os seguintes pontos controvertidos e relevantes 

de direito (CPC, art. 357): a) inadimplemento contratual por parte do 

requerido; b) se as mercadorias adquiridas pela autora seriam ou foram 

descontas nos valores dos aluguéis; c) quais as condições em que o 

imóvel foi entregue e, d) se houve a concordância tácita das partes 

quanto ao não reajuste mensal anual do valor do aluguel. Defiro a 

produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal das 

partes. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

agosto de 2018, às 13h00min. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 16 de 

maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1001286-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGACIR JOSE DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001286-02.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 18.635,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL JOSE DOS 

SANTOS Parte Ré: INVENTARIADO: AGACIR JOSE DOS SANTOS Vistos. 

Indefiro o pedido de realização de buscas via Sistemas BACENJUD e 

RENAJUD, vez que se trata de diligência que compete ao Estado, não ao 

Estado-Juiz. De mesmo modo, INDEFIRO o pedido de não apresentação de 

certidão negativa emitida pela PGE/MT e do comprovante de declaração de 

isenção do ITCD, vez que se tratam de documentos imprescindíveis. Logo, 

INTIME-SE o Inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua 

os autos com os documentos acima mencionados, bem como apresente, 

no mesmo prazo, Certidão Negativa de Testamento, após, voltem-me os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000879-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GOMES ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000879-93.2017.8.11.0007. AUTOR: 

MARCIO GOMES ARAUJO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de “Ação de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar” 

proposta por MÁRCIO GOMES DE ARAÚJO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em síntese, alega o 

requerente que no mês de outubro de 2016 o aumento de sua unidade 

consumidora excedeu os parâmetros da normalidade, de modo que o 

consumo faturado passou de 200kWh para 487kWh, chegando ao valor 

de R$ 397,06 (trezentos e noventa e sete reais e seis centavos). Que 

diante da cobrança abusiva, o requerente se dirigiu até a unidade da 

Energisa para buscar esclarecimentos, entretanto a empresa requerida 

alegou que a cobrança estava correta. Que nos meses subsequentes, as 

faturas continuaram a cobrar quantia que excede a realidade dos gastos 

da unidade consumidora, especialmente porque não houve nenhuma 

alteração nos equipamentos elétricos. Não satisfeito com a resposta da 

empresa, o requerente buscou o PROCON para o fim de rever o débito 

com base na médica dos últimos seis meses, todavia, não obteve êxito 

novamente. Que deixou o requerente de efetuar o pagamento de todas as 

faturas que foram emitidas em valor abusivo, consequentemente, a 

empresa requerida realizou o corte do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora do requerente. Ao procurar a empresa requerida, o 

requerente foi informado que para ter o serviço de energia elétrica 

restabelecido teria de pagar a última fatura e mais 30% (trinta por cento) 

da totalidade do débito, ou seja, o valor de R$ 751,00 (setecentos e 

cinquenta e um reais), opção em que poderia parcelar o restante do débito 

em seis vezes. Não vendo outra alternativa para a solução imediata, o 

requerente realizou o parcelamento e, por óbvio, o pagamento da parcela 

inicial, de modo que, a requerida promoveu a religação dos serviços 

elétricos. Assim, requer a revisão das faturas emitias, com a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Com a inicial 

(ID. 5828994) foram colididos documentos via PJE. Recebida a inicial (ID. 

5841747). Termo de audiência de conciliação (ID. 8288830). A requerida 

apresentou contestação ao ID. 9024822, instruindo os autos com 

documentos via PJE. A parte autora, conforme anteriormente determinado, 

apresentou quesitos ao ID. 9377859, bem como a ré ao ID. 9545229. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. NOMEIO a 

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

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

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

peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de compromisso, para efetuar a perícia técnica na 

unidade consumidora da parte autora, devendo apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 30 dias. Com a apresentação da proposta, e com 

a concordância das partes, INTIMEM-SE a parte requerida para depositar o 

valor dos honorários periciais, no prazo de quinze (15) dias. O Sr. Perito 

deverá marcar o início da perícia com antecedência mínima de trinta (30) 

dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que providencie as 

devidas intimações. O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no 

artigo 473 do Código de Processo Civil, devendo entregar o laudo no prazo 

máximo 40 dias após o início da perícia. Após a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 10 dias. Às 

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES DE LIMA DE ALENCAR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001491-31.2017.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA SOARES DE LIMA DE ALENCAR RÉU: MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE o APELADO 

para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir 

como preliminar das contrarrazões as matérias a que se refere o §1º do 

art. 1.009. Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, 

INTIME-SE o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a 

respeito das preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante 

disposto no §2º, do art. 1.009, do novo códex adjetivo civil. Insta salientar 

que os prazos processuais são contados nos termos do art. 219 da 

referida Lei. Após as providências necessárias, nos termos do artigo 

1011 do NCPC, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 

da CNGC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 18 de maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000130-13.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO DOS SANTOS MARTINS Vistos. 

Defiro o pedido de ID. 13386582. Com o decurso do prazo, INTIME-SE a 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Alta Floresta/MT, 06 de 

junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 39 de 714



BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002364-31.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ELTON ALVES DE MOURA Vistos. Defiro o 

pedido de ID. 13386354. Com o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, 

INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 06 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003129-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHELLES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003129-02.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANIEL SCHELLES Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo exequente (ID. 

13233387), a fim de que este Juízo diligencie com o escopo de obter 

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

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

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

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

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

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

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

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

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

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

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

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

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

dever de diligenciar junto aos órgãos em que se pretende obter 

informações referentes a localização do réu. O deferimento da diligência 

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

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

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

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

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

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

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

485, inciso III, do Novo CPC. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de junho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002970-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO CORREA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002970-59.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANO CORREA DA SILVA Vistos. Defiro 

a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD. Em 

caso positivo, determino, desde já, a restrição de TRANSFERÊNCIA 

daqueles que forem encontrados. Em sendo encontrados bens, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e 

providenciando o necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja 

a remoção, permanecendo como depositário do bem. Caso a diligência 

reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, promova o andamento do feito executório, sob pena de extinção. 

Intime-se. Alta Floresta/MT, 07 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JONES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK OAB - MT20750/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001157-60.2018.8.11.0007. AUTOR: 

NELSON JONES DE FREITAS RÉU: CONSTRUTORA E MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO TRES T LTDA - EPP Vistos. Nos termos do provimento n. 

41/2016-CGJ-MT, defiro o pedido de ID. 12899360, consignando-se que o 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária. Deverá a Parte Autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela 

das despesas processuais, sob pena de INDEFERIMENTO da petição 

inicial. Com ou sem o aporte da determinação, VOLTEM-ME os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 12 de junho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002100-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Sindicância (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002100-77.2018.8.11.0007. 

IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES IMPETRADO: 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA Vistos. Trata-se de 

“Mandado de Segurança c/c Pedido de Suspensão Liminar Inaudita Altera 

Pars do Ato Coator” ajuizado por LEONARDO FERNANDES MACIAL 

ESTEVES. FUNDAMENTO. DECIDO. Homologo o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente, ID. 13599884, e por consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Observadas as 

formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 12 de junho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças
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Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 106/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que dia 13 de junho é feriado municipal, conforme a Lei 

nº 1.624, de 11.6.1979;

 RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial e Extrajudicial deste 

Município e Comarca de Barra do Garças, no dia 13.6.2018 (quarta-feira), 

por ser feriado municipal, dia de Santo Antônio, dedicado ao Padroeiro da 

cidade.

Art. 2º - PRORROGAR para o 1º dia útil subsequente, os prazos 

processuais que por ventura vencerem nessa data.

Remeta-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cientifiquem-se os ilustres colegas, Promotores de Justiça, Defensores 

Público e a O.A.B.

Afixe-se no átrio do Fórum, para conhecimento dos servidores e público 

em geral.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 107/2018 - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de JULHO de 2018, integrada pelos Meritíssimos 

Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço 

de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão 

Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado 

após o horário final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no 

início do expediente:

* A Portaria nº 107/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

Edital de: INTIMAÇÃO

Prazo do edital: 15 dias

Intimando: MARCO AURELIO DA ROCHA SANTOS (PROPRIETÁRIO ATUAL 

DA MATRÍCULA 37.573, COM ÁREA DE 450HA), BRASILEIRO, SOLTEIRO, 

RG N°004863-MT, AGROPECUÁRIA CRISTALINA S/C LTDA 

(PROPRIETÁRIO ATUAL DA MATRÍCULA 37.573, COM ÁREA DE 450HA).

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS PARA EM CASO DE 

PLEITEAR A REVOGAÇÃO DA R. DECISÃO ENTRAR COM AÇÃO NA 

ESFERA CÍVEL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:1.Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo 

Oficial Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, que 

encaminhou a matrícula n° 37.573 para averiguação requerendo 

providências. 2.Informa o oficial registrador que a matrícula n° 37.573 

protege um imóvel, com área de 450 hectares, denominado "Fazenda 

Shangri-lá", originária das transcrições de n° 8.412, 8.415, e 13.060. 3. 

Aduz ainda, que os protocolos de n° 77.413, 79.533, 79.841, 84.432, 

85.907 e 97.453 conferem com as anotações constantes no livro 01 de 

protocolo da serventia. No entanto, o protocolo n° 103.260 constante no 

R11, não confere com as anotações constantes na ficha da referida 

matrícula. 4.Por fim, salienta que aparentemente a matrícula n° 37.573 até o 

seu R10 está correta, contendo inconsistências no seu R11. 5.Com a 

inicial vieram os documentos (fls. 04/23). 6.Logo após serem demandados, 

foram juntados diversos documentos (fls. 33/34, 36, 44/53, 57/58), 

referentes ao arquivo de conhecimento da matrícula. 7.Intimado, o 

Ministério Público manifestou-se (fls. 64/65) pelo bloqueio da matrícula n° 

37. 573 – Livro n° 02, nos moldes do artigo 214, § 3°, da Lei n° 6.015/73, 

restando aos interessados, que busque, pela via judicial adequada, a 

comprovação da propriedade do imóvel questionado. 8. Por fim, vieram os 

autos conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. 9. Matrícula n° 

37.573 (fls. 04/06). A matrícula n° 37.573 refere-se a uma área de terras 

situada no Município de Novo São Joaquim, Comarca de Barra do 

Garças/MT, com área de 450 hectares, que passa denominar-se "Fazenda 

Shangri-lá". Consta ser originária das transcrições n° 8.412, 8.415, 13.060 

e nelas consta averbação de venda para a matrícula n.º 37.573. Cabendo 

salientar que todas as escrituras registradas na matrícula conferem. 

10.Transcrição n° 8.412 (fl. 46). A transcrição n° 8.412 refere-se a uma 

Escritura Pública de Compra e Venda de um lote de terras, situado no 

Município e Comarca de Cuiabá - MT com área de 200,00 hectares. Consta 

ser originária da transcrição n° 3.735. 11.Transcrição n° 8.415 (fl. 47). A 

transcrição n° 8.415 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e Venda 

de lotes, situada no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 

200,00 hectares. Consta ser originária da transcrição n° 3.735. 

12.Transcrição n° 13.060 (fls. 45). A transcrição n° 13.060 refere-se a 

uma Escritura de Compra e Venda de um lote de terras com 50,00 

hectares, situado no Município e Comarca de Cuiabá – MT. Consta ser 

originária da transcrição n° 3.060. 13. Transcrição n° 3.735 (fls. 48). A 

transcrição n° 3.735 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e Venda 

de um lote de terras com 4.000,00 hectares, situado no Município e 

Comarca de Cuiabá – MT. Consta ser originária das transcrições n° 1.623, 

n° 1.624, n° 1.625, n° 1.015 e n° 1.016. 14.Transcrição n° 3.060 (fl. 49). A 

transcrição n° 3.060 refere-se a uma Escritura Pública de Compra e Venda 

de partes ideais a serem destacados de determinados lotes, situado no 

Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 3.000,00 hectares. 

Consta ser originário das transcrições n° 1.623, n° 1.624 e n° 1.016. 

15.Transcrição n° 1.623 (fl. 51) . A transcrição nº 1.623 refere-se a um 

Título de Compra e Venda de um lote, situado no Município e Comarca de 

Cuiabá - MT, com área de 1.372 hectares. 16.Transcrição n° 1.624 (fl. 50) 

. A transcrição nº 1.624 refere-se a um Título de Compra e Venda de um 

lote, situado no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 750 

hectares. 17.Transcrição n° 1.015 (fl. 53). A transcrição nº 1.015 

refere-se a um Título de Compra e Venda de um lote de terras pastais e 

lavradias, situado no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 

4.500 hectares. 18.Transcrição n° 1.016 (fl. 52). A transcrição nº 1.016 

refere-se a um Título de Compra e Venda de um lote de terras pastais e 

lavradias, situado no Município e Comarca de Cuiabá - MT, com área de 

2.784 hectares. 19.O presente Pedido de Providências foi instaurado a 

partir da informação do oficial registrador de que o protocolo n° 103.260, 

utilizado para abertura do R11 da matrícula n° 37.573, não confere com as 

anotações transcritas no Livro 01 de protocolo da Serventia. 20.Após 

análise dos autos observa-se que o protocolo n° 103.260 (fl. 23), 

refere-se a partes e matrículas diversas da constante no R11 (fl. 06/v), 

inexistindo ainda, no arquivo da Serventia, cópia do instrumento particular 

de compromisso de compra e venda usado para o registro do R11 da 

matrícula n° 37.573 (fl. 42). 21.Assim, é certo que o R11 da matrícula nº 

37.573 não poderia ter sido aberto, sendo que tal fato inaugurou a 

presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 

pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente 

para esse fim. 22.Tanto é que, muito embora seja oriunda de órgão 

judiciário, a decisão proferida nestes autos não corresponde a típico 

exercício da função judicial, posto que este Juízo atua como mero 

Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais prejudicados buscar a via 

contenciosa para proteção de seus interesses. 23.Com efeito, conforme 

antes mencionado, sabe-se que o Juiz na Direção do Foro é incompetente 

para processar e julgar os pedidos de nulidade, retificação, restauração 

ou cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 24. No 

mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que assim disciplina: "Os pedidos 

de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento de 

registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, na 

forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "25.Tendo em vista essas 

considerações, conclui-se que compete ao Juízo Cível, e não ao Juízo 

Diretor do Foro, o cancelamento dos atos notariais e registrais, mesmo 

porque eventual cancelamento poderia atingir eventuais terceiros 

interessados, os quais seriam prejudicados pela declaração de nulidade 

do título e/ou registro anterior. 26.Anoto que, ainda que o procedimento 

previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos preveja que "as nulidades 

de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam¬-no, 

independentemente de ação direta", o reconhecimento judicial delas pelo 

Juízo Cível competente não pode ser dispensado.27. Acerca do tema, 

assim se manifesta a Doutrina, in verbis: "Assim, observamos que não 

existe na nossa sistemática atual a possibilidade de cancelamento de 

direito inscrito mediante procedimento administrativo, seja ele dentro da 
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esfera da própria serventia, seja ele na esfera do Juiz Corregedor 

Permanente (órgão do judiciário que exerce a função fiscalizatória sobre 

as serventias extrajudiciais em primeiro grau). Isto se dá visto que tal 

cancelamento violaria os princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de Imóveis I – Parte Geral, São 

Paulo: Saraiva, 2013, p. 401). 28.Tanto é assim que o § 1º do próprio 

artigo citado determina que a nulidade somente, será decretada depois de 

ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será decretada se atingir 

terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do 

imóvel. 29. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida 

acautelatória, até que as irregularidades possam ser sandas na esfera 

judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a 

terceiros de boa-fé. 30. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do 

COJE e artigo 292 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta 

Diretoria do Foro para cancelamento, retificação, suprimento e 

restauração de Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 31. 

Não obstante, no uso do poder geral de cautela, e em respeito aos 

Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros 

Públicos, DETERMINO a suspensão dos efeitos do R-11 da Matrícula nº 

37.573, com área de 450,00 hectares, o que faço a título de juízo de 

segurança. 32.EXPEÇA-SE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO ao Cartório do 1º 

Ofício de Barra do Garças encaminhando-se cópia da presente decisão 

para devida averbação. 33.INTIMEM-SE os interessados para em caso de 

pleitear a revogação da presente decisão entrar com ação na esfera cível. 

34.Cumpra-se. 35.Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE. Nome e 

Cargo do digitador: STÊNIO FERREIRA SPANHOL.

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO DIAS CABRAL, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido; E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, 

CNPJ: 03771474000125 atualmente em local incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. INTIMAÇÃO dos 

proprietários da matrícula n.º 54.549, com área de 450 m² acerca dos 

termos da r. sentença abaixo transcrita.

Sentença: 1.Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial 

Registrador de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, informando 

que as Matrícula n.º 40.524 e nº. 54.549 protegem o mesmo imóvel urbano, 

portanto, trata-se de duplicidade de matrículas.2.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 04/52.3.Após serem solicitados, foram juntados 

diversos documentos: fls. 56/84, 89/99, 110/114.4.Às fls. 119/121, consta 

que todos os proprietários atuais e primitivos, bem como eventuais 

sucessores foram intimados a se manifestar nos autos, mas não houve 

qualquer manifestação, conforme certificado à fl. 123.5.Instado a se 

manifestar, a representante do Ministério Público às fl. 116/117, pugnou 

pelo bloqueio da matrícula nº. 54.549, nos moldes do art. 214, § 3º, da Lei 

nº. 6.015/73, e a averbação da matrícula 40.524 à margem da matrícula 

1.489, restando aos interessados que busquem pela via judicial adequada, 

a comprovação de eventual direito. Requereu ainda que seja determinado 

que se proceda a averbação6.Por fim, vieram os autos conclusos para 

decisão.7.É O RELATÓRIO.8.Em razão da duplicidade constatada, é 

necessário que se faça a análise da cadeia dominial de ambas as 

matrículas, conforme segue.9. Matrícula nº. 40.524 (fls. 07/08)10.A 

Matrícula nº. 40.524, com área de 450,00m², refere-se a uma área situada 

na zona urbana desta cidade, locado sob o nº. 19, da quadra 122, no 

loteamento denominado "Jardim Nova Barra do Garças", tendo como 

proprietário primitivo E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA.11.Foi aberta em 11 de 

janeiro de 1994, por força de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada 

no Livro nº. 371, às fls. 100/102, datada de 23 de dezembro de 1993, nas 

notas do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta cidade, 

conforme fls. 07. Consta ser originária da Matrícula nº. 1.489. 12.Na 

matrícula nº 1.489 (fl. 10), na ficha correspondente à quadra 122, não 

consta averbação de venda e abertura da matrícula nº 40.524. Consta 

averbada a abertura da outra matrícula nº 54.549. 13.Cópia da Escritura 

Pública de Compra e venda registrada no R-01 da matrícula nº 40.524, foi 

solicitada e juntada aos autos às fls. 110/112, e desta, se verifica que 

através do mesmo título foram alienados 05 (cinco) imóveis da quadra 122, 

lotes nº 12, 13, 15, 18 e 19, do referido loteamento, tendo como outorgante 

vendedor E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, e outorgante comprador MARIO 

MULLER GOETZ. 14.Verifica-se, ainda, que 04 (quatro) deste lotes (nº 12, 

13, 15, 18) foram averbados na ficha da matrícula 1.489, todavia, não foi 

averbado a abertura da matrícula nº 40.524, em relação ao lote nº 19. 

15.O protocolo nº 84.040, utilizado para individualizar o título apresentado, 

e registrado no R-01 da matrícula nº 40.524, confere com os dados nele 

anotados, conforme fl. 38.16.Na ficha do Indicar Real em nome de MARIO 

MULLER GOETZ, não consta a matrícula nº 40.524 (fl. 91).17.Todas os 

outros registros nela existentes, bem como os títulos e documentos 

referente aos atos registrados conferem.18.Matrícula nº. 54.549 (fl. 

09)19.A Matrícula nº. 54.549, refere-se a um imóvel urbano com área de 

450m², locado sob o nº 19, da Quadra 122, no loteamento denominado 

"Jardim Nova Barra do Garças", tendo como proprietário primitivo E. L. 

ESTEVES IMOBILIÁRIA. Consta ter origem registral na matrícula nº 1.489. 

Na matrícula nº 1.489, na ficha correspondente à quadra 122, consta 

averbado a abertura desta matrícula.20.A Escritura Pública de Compra e 

venda registrada no R-01 da matrícula nº 54.549, consta ser lavrada no 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças/GO, às fls. 073/074, do 

Livro nº 013, em 21 de julho de 2009.21.Cópia da referida escritura foi 

solicitada e juntada aos autos às fls. 103/104, onde se verifica a 

realização de negócio envolvendo o lote 19, da quadra 122, tendo como 

outorgante vendedor E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, e outorgante 

comprador RAIMUNDO DIAS CABRAL. 22.O protocolo nº 125.979, utilizado 

para individualizar o título apresentado, e registrado no R-01 da matrícula 

nº 54.549, confere conforme fl. 18.23.Nas fichas do Indicar Real em nome 

de RAIMUNDO DIAS CABRAL, não consta a matrícula nº 54.549 (fl. 95/96). 

24.Os documentos relativos ao arquivo de conhecimento desta matrícula 

foram apresentados conforme fls. 11/17.25.Terminada esta análise, 

pode-se concluir que a cadeia dominial das Matrículas nº 40.524 e nº 

54.549 encontram-se, aparentemente, regular.26.Tal constatação se faz a 

partir do levantamento de toda a documentação acostada aos autos, que, 

apesar de constatar que a matrícula nº 40.524 não foi averbada na ficha 

da matrícula nº 1.489, denota-se que todos os outros documentos 

conferem com os dados nela insertos. Existindo apenas o falta de 

averbação de sua abertura na origem, fato que pode ter acontecido por 

um descuido do registrador à época.27.Ademais, a matrícula nº 54.549, 

também se encontra regular, contudo, por se tratar de matrículas que 

protegem o mesmo imóvel, deve-se, considerar o que prescreve o art. 

176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73, conforme segue:Art. 176 - O Livro 

nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao 

registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos 

ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 

6.216, de 1975).§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes 

normas: (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)I - 

cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro 

registro a ser feito na vigência desta Lei;28.É de conhecimento público que 

o problema da duplicidade de matrículas no Loteamento Jardim Nova Barra 

do Garças, se deu a partirda elaboração do projeto de loteamento, ocasião 

em que aconteceu a enumeração das quadra e seus respectivos lotes, 

pois, após o envio do projeto à Prefeitura Municipal desta cidade para ser 

submetido à aprovação, e posteriormente ser registrado no C.R.I, o 

proprietário da área maior já realizava vendas dos imóveis que seriam 

objeto de aprovação e registro futuro, alienando-os conforme locação do 

projeto, antes mesmo de se abrir a matrícula que atualmente protege todo 

o loteamento, que é a de nº. 1.489. 29.Este problema fundiário urbano do 

município de Barra do Garças envolvendo o Loteamento Jardim Nova 

Barra, manifesta-se pela grande quantidade ações em trâmite perante este 

Juízo Corregedor, bem como perante o Juízo Cível desta Comarca, 

envolvendo imóveis do indigitado loteamento, fundadas em grande parte, 

em irregularidades praticadas pela Imobiliária responsável pelo projeto de 

loteamento, assim como por seus representantes e por terceiros.30.Tais 

irregularidades constatadas causam prejuízos a uma quantidade 

indeterminada de cidadãos barra-garcenses, bem como afronta o princípio 

da segurança jurídica, sendo necessário a adoção de providências por 

partes deste Juízo, a fim de garantir a preservação do interesse público, 

dos direitos de terceiros e o resguardo da higidez dos negócios jurídicos. 

31.Assim, é certo que a duplicidade existente em relação as Matrículas nº. 

40.524 e n°. 54.549, inauguraram a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro 

administrativo é absolutamente incompetente para esse fim. 32.Tanto é 

que, muito embora seja oriunda de órgão judiciário, a decisão nestes autos 

proferida não corresponde a típico exercício da função judicial, posto que 

este Juízo atua como Corregedor do Cartório, cabendo aos eventuais 
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prejudicados buscar a via contenciosa para proteção de seus 

interesses.33.Com efeito, conforme antes mencionado, sabe-se que o Juiz 

na Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos de 

nulidade, retificação, restauração ou cancelamento dos registros públicos, 

o que compete aos Juízes de Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, 

inciso VI, do COJE.34.No mesmo sentido é o artigo 292 da CNGC, que 

assim disciplina:"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão perante os 

respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. 

"35.Tendo em vista essas considerações, conclui-se que compete ao 

Juízo Cível, e não ao Juízo Diretor do Foro, o cancelamento dos atos 

notariais e registrais, mesmo porque eventual cancelamento poderia atingir 

eventuais terceiros interessados, os quais seriam prejudicados pela 

declaração de nulidade do título e/ou registro anterior.36.Anoto que, ainda 

que o procedimento previsto no art. 214 da Lei de Registros Públicos 

preveja que "as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, 

invalidam¬-no, independentemente de ação direta", o reconhecimento 

judicial delas pelo Juízo Cível competente não pode ser 

dispensado.37.Acerca do tema, assim se manifesta a Doutrina, in 

verbis:"Assim, observamos que não existe na nossa sistemática atual a 

possibilidade de cancelamento de direito inscrito mediante procedimento 

administrativo, seja ele dentro da esfera da própria serventia, seja ele na 

esfera do Juiz Corregedor Permanente (órgão do judiciário que exerce a 

função fiscalizatória sobre as serventias extrajudiciais em primeiro grau). 

Isto se dá visto que tal cancelamento violaria os princípios do devido 

processo legal e da ampla defesa" (SERRA, Márcio Guerra Registro de 

Imóveis I – Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 2013, p. 401).38.Tanto é assim 

que o § 1º do próprio artigo citado determina que a nulidade somente, será 

decretada depois de ouvidos os atingidos, e o § 5º prevê que não será 

decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as 

condições de usucapião do imóvel.39.Apesar disto, entendo cabível o 

bloqueio administrativo do registro público pelo Juiz Corregedor 

Permanente, por aplicação do poder geral de cautela, a fim de garantir a 

preservação do interesse público, dos direitos de terceiros e o resguardo 

da higidez dos negócios jurídicos. 40.Esse bloqueio seria possível 

inclusive sem a oitiva dos interessados, desde que, presente nulidade de 

pleno direito, seja vislumbrada a possibilidade de novo registro ocasionar 

danos irreparáveis (art. 214, § 3º, da Lei nº 6.015/73).41.Nesse sentido, 

veja-se a ementa a seguir, in verbis:AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CAUTELAR- BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE 

CAUTELA DO JUIZ - RECURSO DESPROVIDO. O bloqueio na matrícula de 

imóvel se insere no poder geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 798, 

do CPC, a fim de impedir prejuízos decorrentes de eventual alienação de 

imóvel que possa vir a ser considerado bem de terceiro. (TJMT, AI 

146682/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014).42.Contudo, 

cabe à Diretoria do Foro a aplicação da medida acautelatória de bloqueio 

das matrículas, até que as irregularidades possam ser sanadas na esfera 

judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a 

terceiros de boa-fé. 43. Diante de todo o exposto, denota-se que há no 

caso dos autos, uma duplicidade de matrículas, ou seja, matrículas se 

referindo ao mesmo imóvel.44.Cabe salientar que, este problema foi 

causado por irresponsabilidade do proprietário do loteamento, que, antes 

mesmo da aprovação do projeto já realizava a venda dos imóveis, para, 

após a sua aprovação e registro, serem retirados do projeto os imóveis 

que já haviam sido vendidos. 45.Acontece que tal providência não foi 

tomada pelo proprietário, o qual realizou novamente a venda desordenada 

destes imóveis, ocasionando a abertura de várias matrículas protegendo 

os mesmos imóveis, situação já verificada por diversas vezes em 

processos desta diretoria.46.Portanto, verifica-se, que pela falta de 

seriedade das pessoas que venderam um mesmo imóvel para duas 

pessoas diferentes, gerou o cadastro de imóveis em duplicidade, fato que 

ameaça a segurança jurídica e a própria finalidade do registro 

público.47.Com efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser 

aberta uma única matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se 

referir a um imóvel (art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a 

orientação fundada no Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da 

Matrícula. 48.No caso em análise, a Matrícula nº. 40.524 com área de 

450m² possui origem regular, e foi aberta em data de 11 de janeiro de 

1994, portanto, 15 (quinze) anos antes da abertura da Matrícula nº. 

54.549, fato que torna esta última nula de pleno direito, em atendimento 

aos princípios da Prioridade e da Unitariedade. 49.Existindo, como no 

presente caso, duas ou mais matrículas para o mesmo imóvel, uma delas 

será necessariamente nula, sendo que, em regra, deve prevalecer a 

matrícula mais antiga, por força do Princípio da Prioridade. 

50.DISPOSITIVO51.Posto isto, no uso do poder geral de cautela, e em 

respeito aos Princípios da Prioridade, Unitariedade Matricial, Continuidade e 

Segurança Jurídica dos Registros Públicos, DETERMINO O BLOQUEIO da 

Matrícula nº. 54.549, com área de 450m², o que faço a fim de se evitar 

lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, restando aos 

interessados que busquem pela via judicial adequada, a comprovação de 

eventual direito.52.EXPEÇA-SE MANDADO DE AVEREBAÇÃO DE 

BLOQUEIO da matrícula nº 54.549, ao Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças para cumprimento desta decisão em todos os seus 

termos53.DETERMINO ainda, que seja RETIFICADA a averbação constante 

na ficha da matrícula nº 1.489, quanto à quadra nº 122, lote nº 19, para 

constar a abertura da matricula nº 40.524, em data de 

11/01/1994.54.INTIME-SE POR EDITAL, os proprietários atuais das 

matrículas nº 40.524 e nº 54.549, do inteiro teor desta 

decisão.55.Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE.56.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizângela Nunes de 

Oliveira Schweig, digitei..Barra do Garças, 11 de junho de 2018

Elizângela Nunes de Oliveira Schweig. Gestora Geral

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99803 Nr: 4806-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ana Candida de Jesus, Silva Ramos, Joana Luiza 

dos Santos, Rogério Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

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

de Mato Grosso - OAB:, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 

18.722, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, 

Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - 

OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176305 Nr: 10258-26.2013.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Barros Câmara - 

OAB:19055-MT, Flávio Garcia da Silveira - OAB:MS 6.742, Nilson 

Marcos Adorno Santos - OAB:18.487 -MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida a se manifestar sobre o pedido de fl. 139.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276521 Nr: 5107-06.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNMMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a expedição de ofício à Comarca Deprecante solicitando a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça, 

nos termos do impulsionamento de fls. 32, no prazo de 30 dias, sob pena 

de devolução da missiva sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219572 Nr: 2549-32.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. da Silva e Souza Costa & Cia Ltda, Sirney da 

Silva Costa, Terezinha da Silva e Souza Costa, Sidney Sousa Costa, 

Svetlana da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Martins Borges - 

OAB:15.509-E OAB/MT, Tatiane Dias de Campos - OAB:9369

 IMPULSOINAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 54, procedo a intimação do executado, na 

pessoa de seu representante legal, nos termos do artigo 16, III, da Lei 

6.830/80, para oferecer embargos, no prazo de 30 dias a contar da 

referida intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226086 Nr: 6533-24.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLMdS, TMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Adriano Machado - 

OAB:MT 17.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168539 Nr: 234-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que consta no Sistema Apolo um protocolo em Barra do 

Garças. Protocolo Nº: [A-302119] - [09/02/2018]. Envio do Alerta: 

09/02/2018 18:07 . Dessa forma, considerando que a mesma não foi 

encontrada para a juntada, solicito a parte autora, para que, se possível, 

junte aos autos a cópia do protocolo no prazo de 15 dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242161 Nr: 826-41.2017.811.0004

 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: ESdM, ACLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELOY SAMPAIO FERREIRA, Cpf: 

98072056549, Filiação: Marinildes Macedo Santos e Fabio Sampaio 

Ferreira, brasileiro(a), solteiro(a), caminhoneiro, Telefone 64-3612-1004. 

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 alimentos, em que E.S.de M, 

representado por sua genitora Ana Carolina Lima de Matos, interpõe em 

desfavor de Eloy Sampaio Ferreira, pelos fatos seguintes: a genitora e o 

requerido são separados e o genitor (requerido) nos últimos 8 meses não 

tem cumprido com sua obrigação junto ao filho menor, o que levou a 

representante ajuizar a presente ação.

Despacho/Decisão: 7.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 41/42 e 

DETERMINO a citação editalícia do requerido ELOY SAMPAIO FERREIRA, 

nos termos do despacho inicial, com prazo de 30 (trinta) dias, a ser 

publicado na forma do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80.8.Decorrido o prazo do 

edital, sem resposta, desde já, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA como 

curador especial, para, querendo, apresentar resposta no prazo 

legal.9.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, Julia da Silva Teixeira 

Buttner, digitei.

Barra do Garças, 08 de junho de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219572 Nr: 2549-32.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. da Silva e Souza Costa & Cia Ltda, Sirney da 

Silva Costa, Terezinha da Silva e Souza Costa, Sidney Sousa Costa, 

Svetlana da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Martins Borges - 

OAB:15.509-E OAB/MT, Tatiane Dias de Campos - OAB:9369

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164846 Nr: 6723-26.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Machado Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de JAIRO MACHADO CARNEIRO.

2. Às fls. 51/52 o exequente informa o quitação do débito fiscal, por meio 

de parcelamento na via administrativa. Ademais, requer a extinção do feito 

com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 51/52, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

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

desbloqueio de contas do executado.

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

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238016 Nr: 14820-73.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cibele Vilete dos Santos, Cibele Vilete dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de 

localização da executada, INDEFIRO o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 21.

2. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta na Rede INFOSEG/Receita 

Federal visando localizar novo endereço para fins de citação.

3. Com a consulta nos autos, se diferente o endereço, PROCEDA-SE a 

citação da executada, nos termos do despacho de fls. 07. Se idêntico ao 

endereço constante na peça inaugural, INTIME-SE a exequente para que 

se manifeste requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

do feito.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272901 Nr: 2889-05.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91196 Nr: 5050-03.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Resende Dourado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar sobre a impugnação e 

documentos apresentados às fls. 285/289.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204862 Nr: 6510-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 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.: 96740 Nr: 1708-47.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 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.: 260293 Nr: 13148-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. BEVILACQUA - ME, Eva Mota Bevilacqua

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 65, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221022 Nr: 3435-31.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins do Carmo, Lazaro Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 160, bem como da petição de fl. 171, 

DETERMINO a exclusão de LAZARO GUIMARAES DE SOUZA do polo 

passivo da lide, por ser parte ilegítima.

 2. Uma vez que há possibilidade de autocomposição entre as partes, 

inclusive estão em tratativas, SUSPENDO o processo por 60 (sessenta) 

dias, visando a formalização do acordo.

 3. Decorrido o aludido prazo, INTIME-SE a autora para dar andamento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202949 Nr: 5454-44.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV, WGRV, Lielma Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Valadão Andrade

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO RICARDO VALADÃO ANDRADE, 

Cpf: 03840027144, Rg: 16138210, Filiação: Valdivino Batista Andrade e de 

Maria Matias Valadão, data de nascimento: 21/05/1987, brasileiro(a), 

natural de Piranhas-GO, solteiro(a), diarista, Telefone 9655-0551. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 829, caput e §1º, do CPC/2015), ficando 

advertido(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal 

(03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela 

metade (art. 827, caput, e § 1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 dias, contados da 

expiração do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: Vistos.RECEBO A EMENDA de folhas 41/44, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, devendo prosseguir a execução da 

cobrança do valor elencado às folhas 44, pelo rito do artigo 523 e ss. do 

Código de Processo Civil. Isto posto, Conforme o disposto no Art. 523 do 

Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente o executado, para que, 

efetue o pagamento do débito no valor de R$ 3.325,01, no prazo de 15 

(quinze) dias, no valor de R$ acrescido de custas, se houver, conforme 

planilha de folhas de folhas 44, ou em igual prazo, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação.Cientifique-se o devedor que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo do caput do artigo 523, o débito será acrescido de 

multa de 10% mais despesas com honorários advocatícios na ordem de 

10% além de outras providências cabíveis, seguindo-se os atos de 

expropriação patrimonial.Cite-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, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Valor do Débito: 3.325,01 (Tres mil e trezentos e vinte e cinco reais e um 

centavo)

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Corrente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36208 Nr: 685-13.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cascalheira Canaã Materiais Para Construção 

Ltda Me - 03.582.512/0001-00

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASCALHEIRA CANAÃ MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME - 03.582.512/0001-00, CNPJ: 

03582512000100. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: MANIFESTAR NOS AUTOS, no prazo de 05 (cinco) dias, no 

termos do artigo 854, §3º do CPC, ante a penhora on-line realizada nos 

autos, conforme decisão de fls.113/113-V .

Resumo da Inicial: CDA 000822/03

Despacho/Decisão: Trata-se de Fiscal, tendo como exeqüente e 

executado as partes supramencionadas. Em cumprimento ao mandado de 

execução, constatou-se, conforme mandado e certidão de fls. 09/10, não 

existirem bens passíveis de penhora em nome da executada.Determinada 

a penhora on-line nas contas da devedora, decisão de fls. 91/98, não 

foram encontrados valores.A exeqüente requer nova penhora em nome 

da executada e de seus sócios, bem como seja oficiado as Centrais de 

Cooperativa de Crédito ali declinadas, para informarem a existência de 

ativos financeiros depositados em nome dos executados, procedendo o 

bloqueio, se for o caso.É o breve relatório.Compulsando os autos verifico 

que não estão caracterizados nos autos a possibilidade versada no artigo 

50, Código Civil. Assim, indefiro parcialmente o pedido, devendo a penhora 

online ser realizada apenas em nome da ora executada.Neste sentido é a 

jurisprudência pátria:AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CC/2002 - INADMISSIBILIDADE - RECURSO 

PROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, 

que não pode ser admitida apenas pela inexistência de bens da empresa 

para saldar a dívida, sendo necessário que fique demonstrado o abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela 

confusão patrimonial. Precedentes: RAI 103.700/2009 e 108.711/2009, 

TJMT; REsp 970.635/SP, STJ. (AI, 107233/2009, DR.JOSÉ MAURO 

BIANCHINI FERNANDES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

13/04/2010, Data da publicação no DJE 20/04/2010) Sobre a possibilidade 

da penhora, eis a seguinte decisão: “É admissível a penhora de saldo do 

executado em conta-corrente bancária.” (In Lex-JTA 169/39).AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - PENHORA – GRADAÇÃO 

LEGAL – PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE – POSSIBILIDADE 

– O CPC, dispondo sobre a ordem de nomeação dos bens à penhora, 

estabelece em seu art. 655, em primeiro lugar, o dinheiro (inciso I) e, em 

sexto e lugar, os veículos (inciso VI). Embora essa gradação não seja 

absoluta, é certo que ela somente admite exceção, em casos 

excepcionais e por motivos efetivamente demonstrados. Precedentes da 

Câmara e deste Tribunal, no sentido da possibilidade de penhora de 

dinheiro. Negado seguimento ao recurso. (TJRS – AGI 70007364888 – 9ª 

C. Cív. – Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga – J. 21.10.2003).Conforme 

se extrai das decisões que embasam o deferimento de penhora online, o 

convênio firmado com o Banco Central do Brasil facilitou a possibilidade de 

penhora em dinheiro, não sendo mais necessária a prévia indicação das 

contas do executado. Portanto, defiro o pedido de penhora do dinheiro 

encontrado nas contas ou aplicações financeiras em nome de Cascalheira 

Canaã Materiais para Construção Ltda ME, com fulcro no art. 655-A, CPC, 

caput, até o limite do crédito atualizado, fls. 106, a fim de garantir a 

presente execução.Sendo positiva a penhora determino que se lavre o 

respectivo termo de penhora, bem como que se promova o bloqueio da 

quantia penhorada, transferindo o montante para a Conta Única do Poder 

Judiciário do Estado. Após o depósito na conta única, intime-se o 

executado para, querendo, apresentar embargos, no prazo legal.Quanto 

ao pedido para oficiar as cooperativas de crédito, indefiro, posto que não 

previsto no convênio BACENJUD e Banco Central, devendo para tanto o 

exeqüente informar o número das contas do executado em cada 

cooperativa que pretende oficiar.Cumpra-se.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 11 de junho de 2018
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Valdete Alves de Sousa Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277258 Nr: 5577-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crispim da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CSF S/A

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

OAB:13.521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 5577-37.2018.811.0004, 

Protocolo 277258, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272696 Nr: 2767-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucileide do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Christian Freitas Silva

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

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2767-89.2018.811.0004, 

Protocolo 272696, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98634 Nr: 3643-25.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3643-25.2010.811.0004, Protocolo 98634, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241974 Nr: 678-30.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Ricardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

678-30.2017.811.0004, Protocolo 241974, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101738 Nr: 6741-18.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Mendes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6741-18.2010.811.0004, Protocolo 101738, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177950 Nr: 12226-91.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tovaldo Antonio M. Filho

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

Barra do Garças - OAB:000/MT, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 

21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12226-91.2013.811.0004, Protocolo 177950, no prazo de 48 (quarenta e 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272630 Nr: 2728-92.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITOR PEREIRA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 2728-92.2018.811.0004, Protocolo 272630, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236598 Nr: 13863-72.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Souza Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 13863-72.2016.811.0004, Protocolo 236598, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAKECHI IUASSE, 

para devolução dos autos nº 10593-06.2017.811.0004, Protocolo 256576, 

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

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45848 Nr: 61-90.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Soares de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira Me, Gustavo Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Izadora 

Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - 

OAB:MT 14.989, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

61-90.2005.811.0004, Protocolo 45848, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152670 Nr: 12787-86.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRO 

TAKISHITA MARTINS DA FONSECA, para devolução dos autos nº 

12787-86.2011.811.0004, Protocolo 152670, 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.: 206150 Nr: 7248-03.2015.811.0004

 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: EMdSF, WF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdSF, MAC

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

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 107, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154153 Nr: 5702-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Telles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsiono os

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 

no prazo maximo de cinco dias, informar nos autos o numero da conta 

corrente, nome e numero do Banco, numero da agencia e CPF OU CNPJ da 

parte, para expedição do alvará deferido nos autos, conforme folhas 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168525 Nr: 201-46.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovino Barbosa dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes (via DJE) 

para requererem o que de direito no prazo de quinze dias, ante o retorno 

dos autos da segunda instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226756 Nr: 6937-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda - EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

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

Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes (via DJE) 

para requererem o que de direito no prazo de quinze dias, ante o retorno 

dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154959 Nr: 6687-18.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana de Fatima Soares

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

OAB:3056

 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154153 Nr: 5702-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Telles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido de folhas 151.

 2. Expeça-se alvará eletrônico.

 3. Após, concluso para análise do contido no último parágrafo da folha 

151.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277987 Nr: 6031-17.2018.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, postergo a análise do pedido de tutela de urgência 

para momento ulterior a apresentação de defesa.14.CITE-SE o requerido, 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 17.08.2018, às 08h30min 

(HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado.15.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC/2015. 16.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. 17.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC.18.Cite-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278556 Nr: 6375-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Eduardo Carvalho Feritas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto, CONHEÇO e dou PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos, e por consequência, INDEFIRO o pedido da alínea “b” 

de fl. 18 da petição inicial, com fundamento nos artigos 1º e 10, da Lei 

12.016/2009, devendo o feito prosseguir somente em referência aos 

demais pedidos.19.CUMPRA-SE a decisão de fls. 32/33. 20.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156578 Nr: 8887-95.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Avelino de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do requerido 

Carlos Alberto Avelino de Menezes.

 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179483 Nr: 1478-63.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGA

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 98 a 

transferência de valores penhorados para conta do banco exequente, 

bem como o sobrestamento do feito pelo período de 01 (um) ano, alegando 

que todas as tentativas de localização de bens pertencentes ao 

executado, foram infrutíferas.

 2. Quanto ao pedido de transferência de valores penhorados para conta 

do banco exequente, verifico que fora realizada a consulta junto ao 

sistema BACENJUD às fls. 48 e efetuado o termo de penhora às fls. 55. No 

entanto, a parte executada não fora intimada para se manifestar acerca 

da contrição realizada.

 3. Em relação à suspenção do processo, constato que às fls. 93 fora 

deferida a consulta junto ao sistema RENAJUD e conforme documento 

anexo foi encontrado um veículo e feita à restrição de transferência deste.

 4. Frente ao exposto, INDEFIRO pedido de transferência de valores 

penhorados para a conta do banco exequente. CUMPRA-SE na íntegra 

decisão de fls. 49, no intuito de intimar o executado para se manifestar 

acerca da constrição efetuada, nos termos do art. 841, §2º, do CPC/2015.

5. Ademais, INDEFIRO o pedido de suspensão, uma vez que a diligência ao 

sistema RENAJUD fora positiva. INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca do bem localizado às fls. 94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 9692-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Feitosa Vieira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gomes Ferreira, Júlio César Barges de 

Rezende, Júlio César & Roberto Advogados Associados S/C

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

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Borges de 

Rezende - OAB:8583-DF, Roberto Gomes Ferreira - OAB:11.723 - DF

 Vistos.

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

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome dos executados.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 1492-96.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA ALGODOAL DE ALMEIDA 

NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, PROCEDA-SE também a 

consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

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

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

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

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

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 49 de 714



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279139 Nr: 6689-41.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Cesar Duarte

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

 3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240232 Nr: 16432-46.2016.811.0004

 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: Jessica Adriane Kunz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 VISTOS.

1. Verifico que as partes foram intimadas para manifestarem-se acerca do 

laudo pericial produzido e que não houve insurgência quanto o mesmo, 

conforme se vê através de fls.93 e 94/95.

2. Desta forma, homologo o laudo pericial de fls.85, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos.

3. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

4. Considerando a desnecessidade de produção de outras provas, 

INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, sob pena de preclusão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236933 Nr: 14090-62.2016.811.0004

 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: JCVM, Marcelo Pereira Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

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

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, declaro o feito 

SANEADO.

2. Ainda, tendo em vista que o feito carece de instrução probatória, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, consoante disposto no art. 348 

e 349, do CPC.

3. Após, em atenção ao pedido de fls.57/58, ABRA-SE vistas ao Ministério 

Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244635 Nr: 2496-17.2017.811.0004

 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: VALDECIRA RODRIGUES FERREIRA, Lauro Gois 

Rodrigues Ferreira, SILVIA MARIA DE OLIVEIRA, Leidi Creia Rodrigues 

Ferreira, Gilson Kleiton Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

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

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 VISTOS

1. Às fls. 100 fora deferida a substituição processual da parte autora para 

os herdeiros de fls. 90, 92, e 98. Ademais, fora indeferida a habilitação 

processual da Sra. JOCASTA RODRIGUES DA COSTA.

2. Após, houve decisão (fls. 103) a fim de que os advogados subscritores 

de fls. 89 regularizassem a qualificação e representação processual dos 

herdeiros habilitados às fls. 100.

 3. Às fls. 105/106 fora qualificado os herdeiros habilitados e esclarecido 

que a Sra. JOCASTA RODRIGUES DA COSTA é neta da autora, e que seu 

pai Sr. PAULO SERGIO RODRIGUES veio a óbito conforme certidão de fls. 

107. No entanto, não fora regularizada a representação processual das 

partes.

 4. Assim, DEFIRO pedido para habilitação da Sra. JOCASTA RODRIGUES 

DA COSTA para também constar no polo ativo da presente ação. 

PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos com as anotações 

necessárias.

 5. INTIMEM-SE os advogados para que regularize a representação 

processual das partes, mediante procuração, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção conforme preceitua art. 76, § 1o, I do 

CPC/2015.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61085 Nr: 4212-65.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Vasco Mil Homens Arantes Filho, Lilian Maria de Toledo Picchi, Arihudson 

Silva Neves, Cláudio Salles Picchi, Vasco Mil Homens Arantes

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

COSTA S. SOARES - OAB:

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

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade e EXCLUO do polo passivo da lide os 

senhores VASCO MIL HOMENS ARANTES FILHO, VASCO MIL HOMENS 

ARANTES.9.Uma vez não sendo possível mensurar o efetivo proveito 

econômico advindo com a exclusão, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00, com 

fundamento no art.85, §8º, CPC/2015, para o patrono (EDSON 

AZOLINI).10.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.11.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278382 Nr: 6278-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 
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acostados às fls. 13/15, caracterizando, portanto, inércia do requerido, 

traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 14-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo FIAT STRADA 

WORKING CD, cor CINZA, ano/modelo 2013/2014, chassi: 

9BD578341E7753651, PLACA ONT1167, RENAVAM 597193843, conforme 

descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162991 Nr: 4355-44.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 

Cláudio Salles Picchi, Vasco Mil Homens Arantes Filho, Arihudson Silva 

Neves, Vasco Mil Homens Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

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

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a 

exceção de pré-executividade e EXCLUO do polo passivo da lide os 

senhores VASCO MIL HOMENS ARANTES FILHO, VASCO MIL HOMENS 

ARANTES.9.Uma vez não sendo possível mensurar o efetivo proveito 

econômico advindo com a exclusão, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em R$ 1.000,00, com 

fundamento no art.85, §8º, CPC/2015, para o patrono (EDSON 

AZOLINI).10.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.11.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279222 Nr: 6738-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPAdS, DEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata de Ação de Alimentos movida por J. P. A. da S. representado por 

DEBORAH ELLEN ALVES PEREIRA em face de DEBORAH ELLEN ALVES 

PEREIRA.

2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante documento 

que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241937 Nr: 643-70.2017.811.0004

 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: Espólio de Joaquim Gabriel de Morais, Márcia Vieira de 

Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudi Pedro Manfroi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 VISTOS.

1. Analisando os autos, constato que foi aprazada audiência de 

conciliação em fls.69/70, no entanto, o ato não foi realizado por ausência 

da parte autora e pela falta de citação da parte requerida, conforme 

certificado em fls.107.

2. Desta forma, em atenção a primazia dos métodos de solução 

consensual de conflitos, REDESIGNO a audiência de CONCILIAÇÃO que 

para o dia 10/09/2018, às 07:00 HORAS (horário oficial de Mato Grosso), 

nos termos do art.334, do CPC.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276008 Nr: 4742-49.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

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

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

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

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

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

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

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

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

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

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

mês (art. 916, CPC).

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

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

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

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

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279227 Nr: 6741-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Miranda Filho, Heloisa Helena Ribeiro de 

Miranda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de inventário do falecido RONALDO DE MIRANDA.

2. NOMEIO como inventariante o Sr. RONALDO DE MIRANDA FILHO, que 

deverá ser intimada para prestar compromisso em 5 (cinco) dias e as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, observando-se 

os incisos do art.620,CPC/2015 (art.617, parágrafo único, CPC/2015).

3. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

4.Feitas as primeiras declarações, com cópia, CITEM-SE o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMEM-SE as Fazendas 

Públicas, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os 

herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observando-se o 

disposto no art. 247, CPC/2015, devendo, ainda, ser publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259, CPC/2015 (art.626,§1º, CPC/2015).

5.Concluídas as citações, ABRA-SE vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art.627, CPC/2015).

6.Após, venham-me conclusos para resolver eventual impugnação, 

art.627,§1º, CPC/2015, e, se for o caso, determinar a avaliação dos bens.

7.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166605 Nr: 9126-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Cardoso Figueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 

15.484-A

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de restituição de prazo na forma requerida, uma vez 

que, por ocasião do documento de fls. 213 emitido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, consta o nome do patrono do executado, Dr. Giulio Alvarenga 

Reale, no cadastrado do Tribunal.

2. CUMPRA-SE a decisão de fls. 257

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196879 Nr: 1746-83.2015.811.0004

 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: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rodrigo Corbucci - OAB:MT 15.002-B

 12.Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por corolário, 

DETERMINO o prosseguimento da execução.13.INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao regular processamento do 

feito, requerendo o que entender de direito.14.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279345 Nr: 6813-24.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Virginio Araújo, Elizabeth Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAÚJO - OAB:22465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata de Ação de Rescisão de Contrato Verbal movida por Antônio 

Virginio de Araújo e Elizabeth Pereira de Oliveira em face de José 

Lourenço Lemes.

2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante documento 

que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220494 Nr: 3137-39.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina A. dos Santos - Confecções, Marina 

Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a 

prescrição do crédito tributário relativo à Certidão da Dívida Ativa de n. 

25301723, razão por que DECLARO EXTINTO o referido crédito, na forma 

do art.156, V, Código Tributário Nacional, e JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fundamento no art.487, II, 

CPC/2015.10.CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento de 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da execução, 

com fulcro no art.85, §3º, CPC/2015. Sem custas, uma vez que o 

exequente é isento.9.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98334 Nr: 3344-48.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kemilly Lais Moreira Silva, Daniella Moreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmone Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 VISTOS.

1. Ao compulsar os autos, verifico que a parte exequente informou nos 

autos os pagamentos das prestações alimentícias vencidas referentes 

aos meses de janeiro/2017 a março/2017. Informa ainda que após isso o 

executado somente efetuou o pagamento dos meses de fevereiro/2018 e 

março/2018.

 2. Fora juntado nos autos os recebidos referentes ao pagamento da 

prestação alimentícia no que diz respeito aos meses de janeiro/2017 a 

maio/2017.

3. Manifesta o Membro do Ministério Público pela intimação do executado 

para pagamento do valor remanescente.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Ao folhear os autos, constato que o executado juntou comprovante de 

pagamento das prestações alimentícias vencidas por meio dos 

comprovantes de fls. 58/63.

6. Assim, INTIME-SE a parte autora no intuito de informar, no prazo de 05 

(cinco) dias, se há prestações não adimplidas pelo executado, e em caso 

positivo trazer aos autos planilha de cálculo atualizada, bem como os 

meses pelos quais pretende mover a execução, sob pena de não o 

fazendo ser declarada quitada a obrigação do executado quanto aos 

meses dispostos às fls. 51-v/52.

7. Após, voltem-me conclusos para anális

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 8737-51.2010.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. P. P. de Carvalho Ltda, Isabel Pereira Paniago 

de Carvalho, Carlos Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu às fls. 126 a 

suspensão da ação, a fim de possibilitar a localização de bens livres e 

desembaraçados em nome da parte executada.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 126 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 

921, III, do CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241184 Nr: 95-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnus Lívio Lucas de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID GONÇALVES DE 

ANDRADE SILVA - OAB:52.334/SP

 SENTENÇA

1. Compulsando os autos, verifico manifestação da exequente requerendo 

a extinção do feito em razão da quitação do débito, objeto da presente 

Execução Fiscal (fls. 25).

2. O executado informa que quitou o débito objeto desta ação. 

Documentos às fls. 20/23.

3. Assim, satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

3. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução fiscal, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

4. Custas processuais pelo executado e honorários que fixo em 20% 

(Vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC/2015.

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

necessárias.

 6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197026 Nr: 1870-66.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Cornélio de 

Carvalho Modesto, Bruno de Carvalho Modesto, Denise de Carvalho 

Modesto, Sebastião Modesto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUES BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16.794-GO

 11.Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por corolário, 

DETERMINO o prosseguimento da execução.12.INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao regular processamento do 

feito, requerendo o que entender de direito.13.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279341 Nr: 6810-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Cruz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Montechi de Assunção & Cia Ltda - ME, 

Regiane Montechi de Assumpção Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS movida por LUCILENE CRUZ FERREIRA em desfavor de R. 

MONTECHI DE ASSUMPÇÃO & CIA LTDA – ME representada por REGIANE 

MONTECHI DE ASSUMPÇÃO COSTA, todos qualificados nos autos.

2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante documento 

que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207342 Nr: 7951-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Soares Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 71, DETERMINO 

a citação editalícia do executado elencado na inicial (fls. 04), pelo prazo de 

30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação do executado, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279354 Nr: 6819-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziane Soares de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Nataniel 

Wanzeler, Carlos Roberto Costa, James Mattews Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA.

2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante documento 

que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173454 Nr: 6640-73.2013.811.0004

 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: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT 8.521

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls.521, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174893 Nr: 8437-84.2013.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente o pessoalmente, para no prazo 05 dias, requeria 

o que lhe for de direito, visando o prosseguimento da execução, sob pena 

de ser considerada a sua desídia, com conseqüente extinção e 

arquivamento do feito por abandono da causa, conforme dispõe o Art. 

487, III, do CPC/2015.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185566 Nr: 6986-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, P. Maria de 

Carvalho & Cia Ltda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 69, bem como 

o teor da certidão do Sra. Oficiala de Justiça (fls. 66), DETERMINO a 

citação editalícia de todos os executados elencados na inicial (fls. 05), 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

3. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270910 Nr: 1595-15.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Valdeci 

Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

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

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

OAB:MT-16.656

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

OAB:OAB/MS 14.081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 VISTOS.

1. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO movida pelas partes acima 

mencionadas.

2. Às fls. 21/22 foi FACULTADO à parte autora emenda a inicial para que 

comprovasse a necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita.

3. Às fls. 24/30 o autor apresentou a Emenda. Ademais, os documentos 

apresentados não são capazes de comprovar a necessidade do benefício 

pleiteado, na mesma oportunidade, REQUEREU, às fls. 25 prazo de 30 

(trinta) dias para proceder o recolhimento das custas.

4. Assim, DEFIRO pedido retro, e CONCEDO o prazo para o recolhimento 

das custas, INTIME-SE a parte embargante para efetuar o recolhimento, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme art. 321 c/c art. 485, 

inciso I, ambos do CPC/2015.

5. Certificada a tempestividade dos embargos, RECEBO-OS para 

discussão.

 6. INTIME-SE a embargada para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir.

7. Após, voltem-me conclusos.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Jonir de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

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

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

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

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

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242137 Nr: 804-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Carli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 40 no sentido de determinar a restrição do 

veículo em nome da parte executada via sistema RENAJUD .

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179480 Nr: 1475-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdM&CL, CMdM

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

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

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

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

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

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250879 Nr: 6872-46.2017.811.0004

 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: Alteira Aparecida de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unidas S/A, Emilio Serafim Junior, Município de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 116 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado do requerido Sr. Emilio Serafim Junior.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando pela citação no eventual endereço da parte 

requerida mencionada.

3. Com a manifestação, voltem-me conclusos para análise dos demais 

pedidos de fls. 116.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170134 Nr: 2425-54.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Sirqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Jéssyka de Freitas Camargos - OAB:21.776, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvickss Lima Alves - 

OAB:MT 16.894, FABIANO XAVIER DA SILVA - OAB:SP 217.166

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 121 o exequente informa 

que diligenciou junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e 

localizou bens de propriedade da executada.

3. Requer a lavratura de termo de penhora e intimação da executada para 

posterior avaliação.

4. Após, retornaram os autos conclusos.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Comprovada a titularidade dos bens descritos às fls. 123, percebo que 

as respectivas matrículas se encontram atualizadas e suas titularidades, 

de fato, recaem sobre a pessoa do devedor, não havendo qualquer 

impedimento à constrição patrimonial.

7. Consigno ainda que não há que se falar em inobservância à ordem 

estabelecida pelo artigo 835, do CPC/2015, uma vez que o dispositivo 

elencado traz bens cujo acatamento é preferencial, de modo que não é 

obrigatório e vinculativo para com os interesses do credor. Além disso, o 

pedido de exequente encontra amparo no dispositivo legal (Art. 835, IV).

8. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 121, devendo a Nobre Gestora expedir o 

competente termo para realização da penhora do imóvel matriculado sob 

nº39.360, ficando a realização do ato junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca sob o encargo do exequente.

 9. Em sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel indicado 

para o devido cumprimento pelo Sr. Meirinho.

10. Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado ao feito o laudo de 

avaliação do imóvel, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu 

representante, para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

11. Intime-se a parte autora.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273125 Nr: 3030-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcela Matos Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Pasquali - 

OAB:OAB/SP 155.574, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme notificação extrajudicial acerca da 

existência do débito e certificado de registro de entrega, respectivamente 

acostados às fls. 10/10-verso, caracterizando, portanto, inércia do 

requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 10-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo HYUNDAY I30 GLS 

2.0  16V,  cor  PRATA,  ano/mode lo  2011/2011,  chass i : 

KMHDC51EBCU385207, PLACA OGZ7670, conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 268208 Nr: 18184-19.2017.811.0004

 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: Joaquim de Freitas Ribeiro

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

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: halaiany Figueredo silva - 

OAB:17912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, Evandro Alexandre dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 SENTENÇA

 1. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes transacionaram às fls. 89/89v a definição do objeto desta 

ação.

3. Após, vieram os autos conclusos.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 89/89v, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento do mérito, 

respaldado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

7. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

8. Custas processuais pela parte requerida. Honorários de advogado na 

forma mencionada no acordo.

 9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 199-77.1993.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo Cruvinel Guerra, Ana Heloisa Ferreira 

Cruvinel Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA REGINA NOGUEIRA 

TIBURCIO - OAB:29008/OAB, JOSÉ MARIO GUEDEZ MIGUEZ - 

OAB:1.753 MT

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico irregularidade quanto à numeração das 

folhas destes autos, motivo pelo qual DETERMINO à escrivania que 

proceda a imediata correção da renumeração subscrita a partir das fls. 

687.

 2. Ao folhear este processo, percebo que fora procedida consulta via 

sistema BACENJUD, restando a consulta infrutífera.

 3. Intimada a se manifestar, a parte autora requereu o sobrestamento do 

feito ante a falta de bens passíveis de penhora, bem como a inclusão do 

nome dos executados nos cadastros de inadimplentes.

4. Assim, SUSPENDO a ação, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de 

possibilitar à parte autora eventual busca pelo acervo patrimonial dos 

executados, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015.

 5. Ademais, diante do silêncio do réu quanto à quitação do débito, 

DETERNIMO a inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes, 

devendo ser expedida CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO, com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do 

processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento 

voluntário, bem como da presente e, encaminhado ao CARTÓRIO de 

PROTESTO desta unidade judiciária, visando à efetivação do protesto, nos 

termos do § 3º, do art. 782 do CPC/2015.

 6. Transcorrido o prazo assinalado no item “4”, INTIME-SE a parte autora 

para manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, 

nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

7. Após, voltem-me conclusos.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176382 Nr: 10358-78.2013.811.0004

 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: Sônia Dutra de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 DEFIRO a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, observando-se o rito estabelecido 

no artigo 510, do CPC, ante a natureza do objeto da liquidação.10.Nesses 

termos, intimem-se as partes (Exequente e Executado) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias apresentem pareceres/documentos elucidativos, de 

modo a sustentar o valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos 

do artigo 510 do CPC. 11.Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa 

do seu representante legal, por se tratar de ente público estadual.12.As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233292 Nr: 11471-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a requerida foi citada via edital (fl. 31) 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179021 Nr: 1060-28.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir da Silva Rios Júnior

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 . 10. Consigno ainda que os documentos trazidos pela parte executada, 

em especial o de fls. 306 emitido pela instituição financeira Banco do 

Brasil, aduz que “em 13/03/2018, foi efetuado bloqueio em sua conta ..., 

estando à disposição daquele juízo a importância de R$0,10”. Logo, a 

rejeição da alegação trazida pela parte ré quanto à liberação do suposto 

bloqueio da quantia de R$1.300,00 é medida que se impõe. 11. Ademais, 

os documentos apresentados às fls. 308/319 comprova apenas os 

rendimentos da parte e sua ficha financeira, não havendo qualquer 

menção a bloqueio de valores relativos a este processo, motivo pelo qual 

REJEITO a alegação trazida pela parte executada.12. Assim, INTIME-SE o 

exequente para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

adotando as medidas cabíveis e necessárias ao deslinde do cumprimento 

de sentença, sob pena de extinção (art. 485, III, do CPC/2015).13. 

INTIMEM-SE as partes desta decisão.14. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 264611 Nr: 16354-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Borges Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 43/44 fora deferida a liminar na qual restou determinada a busca 

e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária em favor do 

requerente.

3. Cumprida a diligência, esta restou infrutífera, conforme certidão 

disposta às fls. 51.

4. Após, informa a parte autora que o requerido pagou o valor do débito 

extrajudicialmente, requerendo a extinção do feito.

5. Após, retornaram os autos conclusos.

6. É O RELATÓTIO. DECIDO.

7. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

8. Sem custas, por não haver sequer a formação de relação processual.

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

necessárias.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260580 Nr: 13336-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR QUALY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Constato que o requerido foi devidamente citado para apresentar 

defesa, contudo, manteve-se inerte, conforme faz prova o documento de 

fls.78 e a certidão de fls. 81.

 2. Deste modo, frente ao contido nos documentos mencionados, dando 

notícia de que a parte demandada fora citada e quedou-se silente, 

DECRETO A SUA REVELIA, conforme o que dispõe o art. 344, do CPC, e 

aplico os seus jurídicos e legais efeitos.

3. Ainda, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

4. 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.

5. 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.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6688-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza, Maria Conceição Oliveira Sousa

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - 

OAB:187602

 8. Desse modo, DECLARO a impenhorabilidade da quantia bloqueada e 

DETERMINO a imediata desconstituição da penhora realizada sobre o valor 

de R$363,21 (Um mil e trinta e nove reais e oito centavos), o qual deverá 

ser restituído, via Sistema SICONDJ, na conta corrente nº 1.503-2, agência 

0571-1, junto ao Banco do Brasil S/A., em nome da executada Maria 

Conceição Oliveira Sousa. 9. Quanto a suplica da parte executada Sr. 

João Luiz Pinheiro de Sousa no que se refere ao desbloqueio de valores 

em sua conta, verifico que o pleito não merece prosperar, uma vez que 

sequer fora encontrado saldo passível de penhora conforme se vê do 

extrato da consulta realizada, via Bacenjud, aportado às fls. 93/93-v. 10. 

Assim, REJEITO as alegações trazidas pelo executado às fls. 107/110. 11. 

Diante do exposto, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção 

da execução, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. 12. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270031 Nr: 1052-12.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGRA, AGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 33, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - 

AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular 

andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208863 Nr: 8802-70.2015.811.0004

 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: Ivanilda Dutra Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

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

Araguaiana - OAB:13074

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

 3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 5245-51.2010.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Rahal Benedetti, Fernando Rahal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal - OAB:129.112-SP, 

Caroline Marcon da Silva Mestriner - OAB:OAB/SP 326.470, Fabricio 

Sanches Mestriner - OAB:190 931 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Galvão 

Toscano - OAB:SP 64373, Luiz Antônio Vasques Junior - 

OAB:176159/SP, VALDIR CAMPOI - OAB:SP 41322

 VISTOS.

1. Trata-se de Carta Precatória com finalidade de avaliação e leilão de bem 

imóvel oriunda da Comarca de Birigui /SP.

 2. Analisando os autos, verifico que as diligências se realizaram. No 

entanto, a tentativa de leilão restou infrutífera, uma vez que apregoado o 

bem não houve quem o arrematasse, conforme certidões de fls. 174/175.
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3. Assim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nestes autos, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar pelo que 

entender de direito, sob pena de devolução da presente carta, 

independentemente de cumprimento.

 4. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 5. Cumpra-se. Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264858 Nr: 16086-61.2017.811.0004

 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: AAPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdCSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 23557, Natasha Cynthia Candida Pereira - 

OAB:23329/O

 DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, FIXO 

ALIMENTOS PROVISIONAIS em favor da autora ALINY ANGÉLICA 

PEREIRA SILVA à razão de 50% (Cinquenta por cento) SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE, ante a não comprovação de rendimentos do requerido na 

importância compatível ao pleito elencado na inicial.21.Assim, saliento que 

os alimentos deverão ser pagos mensalmente, até o deslinde do feito, e 

depositados em conta bancária da requerente (Conta Poupança n. 

00064231-1, Agência 1308, Op. 013, Banco Caixa Econômica Federal), até 

o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da ciência desta decisão, via DJE, 

uma vez que se encontra regularmente representado por advogado 

constituído nos autos. 22.Ainda, ao considerar que à parte autora não fora 

dada oportunidade de controverter as alegações trazidas na contestação, 

INTIME-SE a requerente, por meio de seu advogado, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada nos 

autos, sob pena de não o fazendo incorrer em preclusão.23.Após, 

voltem-me conclusos para análise.24.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279238 Nr: 6750-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Daniel dos Santos Vilete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Terceiro c/c Antecipação de Tutela oposto por 

Wolney Daniel dos Santos Vilete em face de Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados nos autos.

2. Ao compulsar os autos, verifico que o objeto deste feito reside na 

constrição realizada, via Bacenjud, em processo de execução em trâmite 

nesta Vara. Assim, DETERMINO o apensamento destes autos, ao 

processo de nº. 10591-75.2013.811.004 – Cód.176576, para ulterior 

deliberação.

3. Após, voltem-me conclusos com URGÊNCIA.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278561 Nr: 6377-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 27 DE 

AGOSTO DE 2016, às 07h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. Saliento que 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 (art. 695, §1º, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 10% (dez por cento) do 

rendimento líquido do demandado, que deverão ser depositados na conta 

poupança nº 62597-3, ag. 0571-1, variação 051, do Banco do Brasil, em 

nome da Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância 

com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto 

probatório dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275257 Nr: 4248-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Bazi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que as partes firmaram pedido de 

homologação de acordo às fls. 27/28. Todavia, o acordo da forma 

apresentada não merece, por hora, homologação, uma vez que a parte 

executada M. N. Bazi –ME não constituiu procurador com poderes para 

transigir.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nos autos, para apresentar procuração assinada pela parte executada ou 

por seus representantes legais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido e extinção da ação, conforme art. 485, III, do 

CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275206 Nr: 4212-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabrina Neres Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izack Ferreira dos Santos

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

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 531, §1º, CPC/2015, APENSEM-SE estes autos 

ao Cód.: 242927.

2. INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos a certidão de nascimento 

da criança visando aferir a paternidade, caso ainda não conste no 

assentamento civil o nome do genitor, junte o teste de paternidade (DNA), 

vez que argumenta que já fora realizado no bojo dos autos (Cód.: 

242927). FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade no 

prosseguimento do feito.

 3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216593 Nr: 802-47.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Maria Quiste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Pincowscy - 

OAB:12595/GO

 VISTOS

1. Trata-se de Carta Precatória com finalidade de alienação de bem imóvel 

oriunda da Comarca de Rio Verde- GO.

2. Após devidamente intimada para se manifestar acerca das certidões 

negativas de tentativa de leilão do bem imóvel, a parte autora requereu às 

fls. 62/63 a penhora sobre os vencimentos líquidos do executado, 

expedição de Ofício à Polícia Federal para a anotação de restrição de 

saída do país, inclusão dos dados do executado no SERAJUD, dentre 

outras diligências.

3. Sabe-se que a Carta Precatória visa à cooperação entre os juízos 

dentre os limites previstos. No caso, os pedidos de fls. 62/63 não se 

enquadram à finalidade da presente Carta, além disso, a apreciação 

compete ao Juízo deprecante.

4. Assim, DETERMINO a devolução da presente carta à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271370 Nr: 1872-31.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, é necessário 

a demonstração da real necessidade do benefício.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/2015), 

para a parte autora instruir o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, bem como juntar a matrícula atualizada do bem dado em 

garantia do juízo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC/2015.

 3. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173580 Nr: 6780-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina de Almeida Bazan

 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: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por SANDRA REGINA 

BAZAN em face de MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, todos 

qualificados nos autos.

 2. Tendo em vista o Sr. Contador Judicial informado às fls. 310 não ter 

atribuição para o tipo de cálculo demandado, devido a complexidade da 

liquidação, NOMEIO como perito o contador JOÃO BOSCO DE SOUZA 

PARREIRA, CRC/MT nº. 006460/O, com endereço na Rua Goiás, 830, sala 

02, 1º andar, Centro, nesta cidade.

3. Considerando a complexidade dos cálculos, FIXO os honorários ao 

perito contábil em R$ 700,00 (setecentos reais), com base na Resolução 

nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que 

serão pagos pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a autora é 

beneficiária da justiça gratuita (art. 95, § 3º, II, CPC/2015).

4. INTIME-SE o perito/contador nomeado para proceder aos cálculos 

pertinentes a alínea “b” e “c” da inicial, conforme sentença de fls. 

263/264-v, retificada pelo Acórdão de fls. 304/310 para determinar que a 

condenação seja corrigida monetariamente pelo IPCA, com juros de 0,5% 

(meio por cento) ao mês e após a promulgação da Lei nº 11.960/09, 

aplica-se o índice aplicado a caderneta de poupança, a partir da citação 

(05.11.2013) ,em 15 (quinze) dias (art. 157, CPC/2015).

 5. Com os cálculos nos autos, EXPEÇA-SE certidão em favor do perito 

para recebimento de seus honorários junto ao Estado de Mato Grosso, a 

qual vale como título executivo judicial (art.515, V, CPC/2015).

6. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269148 Nr: 413-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sílvio de Almeida Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marques Silveira, Valdivino Rosa, Leandro 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na 

inicial.8.CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2018, às 08h (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO). 9.Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre 

as partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.10.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. 

11.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178412 Nr: 337-09.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdC, Ana Paula Alves de Lima

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

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

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

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

1. Diante do aceite do encargo pelo perito nomeado (fls. 138/139), 

CUMPRA-SE as decisões de fls. 117/ e 123.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276670 Nr: 5191-07.2018.811.0004
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, é necessário 

a demonstração da real necessidade do benefício, bem como apresentar a 

matricula atualizada do bem dado em garantia do juízo.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC/2015), 

para a parte autora instruir o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda para comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, bem como juntar a matrícula atualizada do bem dado em 

garantia do juízo, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC/2015.

 3. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

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

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 3263-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Maria Helena 

Branquinho Pirani

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

OAB:3056

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

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 1706-96.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura, MARIA HELENA 

BEVILAQUA DE LUCCA, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva 

Romanato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165098 Nr: 7054-08.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. dos Santos Sousa, Hilton dos Santos Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Correa Martinelli 

- OAB:MT 15.036

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205687 Nr: 6992-60.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdMN, JGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar Certidão de Dívida para Protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267902 Nr: 17940-90.2017.811.0004

 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: EGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdOJ

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

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do EXECUTADO, para manifestar-se acerca da 

petição de fls. 82/92, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268646 Nr: 48-37.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaura Ferreira Morato Sobrinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 71, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 1339-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

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

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 180, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174147 Nr: 7459-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 
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Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Nascimento da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo 

Tibério - OAB:MT 12.498-B, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 

15.338, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CÓDIGO 174147

Vistos.

Certifique-se se houve pagamento das custas e despesas processuais, 

como determinado em sentença.

Em caso negativo, intime-se a parte condenada a pagar, sob pena de 

inscrição em dívida ativa.

Se positivo, tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 237982

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, em 10 (dez) dias, 

o que reputarem adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185821 Nr: 6945-23.2014.811.0004

 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: Valdivino Martins de Freitas

 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: Andréa Carolina Coelho 

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

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

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

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

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

Nunes - OAB:GO 21.991

 PROCESSO Nº 6945-23.2014.811.0004 – CÓDIGO Nº 185821

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por VALDIVINO 

MARTINS DE FREITAS em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

CITE-SE o executado, na pessoa do Prefeito Municipal de Barra do 

Garças, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a condenação em 

sentença retro, mantida em acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, à fls. 238, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), em conformidade com o art. 536 do Código de Processo Civil, 

como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação.

CITE-SE o executado para que, desejando, apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias, como manifestação de defesa.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 25 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178888 Nr: 921-76.2014.811.0004

 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: Lucima Vieira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, PREVIGEN - 

Fundo Municipal de Prev. Social dos Servidores de Gal. Carneiro-MT.

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:OAB/MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:OAB/MT7255, Renato Almeida Orro Ribeiro - OAB:11.055, 

Zenilda Teodora de Lima Silva - OAB:MT 17.806

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FARIAS 

SANTOS DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

921-76.2014.811.0004, Protocolo 178888, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245554 Nr: 3251-41.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo - 

Me, Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 245554

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar, em 10 (dez) dias, requerendo 

o que reputar adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236329 Nr: 13666-20.2016.811.0004

 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: Rildo Vieira Caldeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luisa Alves da Costa - 

OAB:73986/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13666-20.2016.811.0004 – Código 236329

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ACIDENTÁRIA E REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO, 

proposta por RILDO VIEIRA CALDEIRA, em face de INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL-INSS.

 Diante da necessidade de perícia nos autos, foi nomeado o Dr. João 

Bosco Martins Morbeck para realiza-la, entretanto o mesmo permaneceu 

inerte, transcorrendo o prazo para a realização da perícia, conforme 

certidão de decurso de prazo, à fl. 131.

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

processo, conforme consta no artigo 468, II, §1° do CPC, DETERMINO que 

o CRM (Conselho Regional de Medicina) seja oficiado da desídia do 

profissional citado acima. E ainda, FIXO multa no valor de R$ 1.000,00, a 

ser paga pelo perito, perante o ocorrido.

 Desse modo, NOMEIO novo perito, conforme o artigo 468, II do Código de 

Processo Civil, o Sr. Valdo de Sousa, com endereço na Rua Maria das 

Merces, n° 24, Dermat, Barra do Garças/MT, telefone 34018487.

INTIME-SE para agendar data e hora, que não poderá ultrapassar o 

período de 06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da 

perícia, devendo informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes.
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A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos para 

Designação de audiência.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276048 Nr: 4768-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RIBEIRO DE SOUSA, Vergilio Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4768-47.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 276048

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO de VERGILIO RIBEIRO DE SOUSA 

proposta por LUIZ RIBEIRO DE SOUSA

Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 08, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando condição de pobreza, na acepção 

jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como suportar 

dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais despesas 

processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a 

justiça gratuita à requerente, em consonância com os arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

Verificando a presença de interesse público, bem como a necessidade de 

intervenção do Parquet no feito, INTIME-SE o Ministério Público para que, 

no prazo legal, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifeste acerca 

dos pedidos constantes na inicial, nos termos do art. 178, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e do §1° do art. 752, do mesmo diploma legal.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96603 Nr: 1558-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itamar Alves Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A, Banco Cruzeiro do Sul 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: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:16780/BA, 

Marcelo Orabona Angelico - OAB:94389/SP, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814, MAURO GOMES PIAUI - OAB:6633-A, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, PATRÍCIA 

ANTUNES FERNANDES - OAB:26397/PE

 Processo nº 1558-66.2010 – Código 96603

Vistos.

Revendo os autos verifica-se que o douto procurador do autor possui 

plenos poderes apara receber os valores bloqueados e vinculados aos 

autos, conforme procuração de fl. 17.

Dessa forma, expeça-se alvará conforme requerido a fl. 335/336.

 Cumpra-se a parte final do despacho de fls. 339.

Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 07 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277208 Nr: 5545-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5545-32.2018.811.0004 - Cód. 277208

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

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

peça exordial.

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

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a autora alegou a possibilidade do alimentante, sem, 

todavia, comprovar o efetivo rendimento do requerido, FIXO alimentos 

provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, 

a ser depositado em nome da representante, mediante recibo.

CITE-SE o requerido, via missiva, no endereço constante na inicial, e o 

INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 15 

de agosto de 2018, às 13h30min, na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

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

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

dias para contestação.

Notifique-se o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243745 Nr: 1900-33.2017.811.0004

 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: Dorcelina Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Magno Leite Teixeira 

- OAB:22378/MT, IZABEL CRISTINA DELMONDES OCAMPOS - 

OAB:OAB/MS 7.394, LUCIANA VERISSIMO GONÇALVES - OAB:8270 - 

MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, NELSON DA 

COSTA ARAUJO FILHO - OAB:3512-MS, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 CÓDIGO 243745

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos, bem como para, em 10 

dias, requererem o que é de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.
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Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 4564-03.2018.811.0004

 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: Luiz Carlos de Holleben Leite Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4564-03.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275730

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C CONSIGNATÓRIA 

proposta por LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ em face de JOSÉ 

BENTO DA SILVA.

Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320, bem como os do art. 

550, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na 

forma da lei.

Tendo em vista que o requerente apresentou documentos comprobatórios 

da situação de hipossuficiência financeira, como as últimas declarações 

de imposto de renda, atestando condição de pobreza, na acepção jurídica 

do termo, presume-se, naturalmente, que não há como suportar 

dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais despesas 

processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a 

justiça gratuita ao requerente, em consonância com os arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, para, desejando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, prestar as contas requeridas ou apresentar 

contestação, nos termos do art. 550 e ss do Código de Processo Civil. O 

prazo deve ser contado a partir da intimação deste provimento 

jurisdicional.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 02 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54362 Nr: 2172-47.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da certidão 

NEGATIVA de fls. 194, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 235937 Nr: 13372-65.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. de Jesus Hernandes, Elizabete de Jesus 

Hernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 235937

Vistos.

Considerando o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, 

intime-se a exequente para se manifestar e requerer o que reputar 

adequado para o prosseguimento da ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177203 Nr: 11384-14.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia de Oliveira Barros

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

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

OAB:MT 13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 CÓDIGO 177203

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos, bem como para, em 10 

dias, requererem o que é de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83210 Nr: 6424-88.2008.811.0004

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT, SÍLVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:OAB/MT 

7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Código 83210

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar, em 10 (dez) dias, requerendo 

o que reputar adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 543-09.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Antônio Carlos Mandú da Silva - 

OAB:2.360-MT, Mário César Crema - OAB:MT 3873, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, RENATO FRAGA COSTA - OAB:254397/SP, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 

15.039

 Processo nº 6315-69.2011 – Código 154643

Vistos.

Ivo Matias deu início ao cumprimento de sentença em face de Alcido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 63 de 714



Nilson.

Devidamente intimado, o executado deixou de efetuar o pagamento. Dessa 

forma, foram realizada diligência com a finalidade de buscar bens em 

nome do devedor. Entre elas foi realizada consulta no sistema RENAJUD 

ocasião em que foi realizada a constrição do um veículo em nome do 

executado.

Intimado do bloqueio, o executado manifestou-se alegando que não mais 

tem a posse e propriedade do veículo pendido seu desbloqueio em favor 

de terceiro.

Contudo, apenas a alegação de que não possui mais a propriedade e 

posse do veículo não tem o condão de elidir a constrição realizada.

Dessa forma, diante da possibilidade de prejudicar terceiro de boa-fé, 

faculto ao executado que junte prova do alegado ou indique com precisão 

o paradeiro do veículo sob pena de responsabilização nos termos do 

artigo 774 do Código de Processo Civil, para fins do artigo 839 do CPC.

Após, diga o exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174316 Nr: 7666-09.2013.811.0004

 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: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Hugo Sauter

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

Lima - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

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

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 CÓDIGO 174316

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem produzir outras provas, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 79627 Nr: 3029-88.2008.811.0004

 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: TdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSSSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Luiz Flavio Martins Ribeiro - OAB:MT n.º 18.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do inventariante, para manifestar-se acerca da 

certidão NEGATIVA de fls. 201, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202088 Nr: 5001-49.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASBdF, NCBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHFdS

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

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 PROCESSO Nº 5001-49.2015.811.0004 – CÓDIGO Nº 202088

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida por ANNA 

SOFHIA BRITO DE FREITAS, menor impúbere, representada por sua 

genitora NAYRA CRISTINA BRITO RODRIGUES, em face de PAULO 

HENRIQUE FREITAS PINTO.

 À fls. 78, foi determinada por este Juízo a intimação da exequente para, 

em prazo assinalado, manifestar no feito, após o decurso temporal da 

suspensão deferida, sob pena de extinção.

Findo o prazo de suspensão do processo, a exequente fora intimada, por 

meio de seu patrono, via DJE, para manifestar nos autos e quedou-se 

inerte, transcorrendo o prazo para cumprimento da diligência, sem a 

manifestação devida e esperada, conforme o denotado às fls. 83.

É o relatório.

Isto posto, INTIME-SE, de novo, pessoalmente, a exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste nos autos, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 09 de maio de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265082 Nr: 16221-73.2017.811.0004

 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: Ana Lucia Pereira de Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT, Ronivon 

Parreira das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 67, tendo 

e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271825 Nr: 2169-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Saldanha Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274913 Nr: 4027-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CF&I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Nesta data, presto as informações necessárias, por meio do ofício n° 

13/2018, conforme solicitado pela eminente Desembargadora-Relatora, à 

fl.20.
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Em sede de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.018, § 1° do CPC, 

reformo parcialmente a decisão de fls. 15, no que tange ao prazo de 

retirada do veículo, devendo após a apreensão do veículo, o senhor 

Meirinho depositar o veículo em favor do autor, ou da pessoa de quem 

este indicar, mediante termo de responsabilidade, restando vedado o 

depósito em favor de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, 

como dispõe o artigo 697 da CNGC. No que tange a purgação da mora, 

deverá ser considerado o prazo de 05 (cinco) dias, após o cumprimento 

da medida liminar, conforme disposto no artigo 03, §1º do decreto-lei 

911/69.

 No mais cumpra-se a decisão de fls. 15, expedindo o respectivo mandado 

para cumprimento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276792 Nr: 5276-90.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Oliveira Coelho, Imobiliária Pontaleste 

Ltda, Marcílio Peres Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, liminarmente, o pedido de reintegração de posse da parte autora, 

mediante antecipação de tutela, de modo a impedir qualquer continuidade 

do esbulho ora promovido, devendo a parte requerida, até o julgamento do 

mérito, abster-se de executar as obras encaminhadas, estando estas 

interditas por força desta decisão, sob pena de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

de multa diária por descumprimento. Tendo em vista que o demandante 

apresentou, à fls. 197, declaração de hipossuficiência financeira, 

atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, 

presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios judiciais, 

compreendidos como custas e demais despesas processuais, conforme 

assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita à parte 

autora, em consonância com os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. 

Com efeito, EXPEÇA-SE mandado liminar de reintegração de posse em 

favor da requerente, devendo ser cumprido, imediatamente, pelo Oficial de 

Justiça, com auxílio, se preciso for, de força policial, no caso de haver 

resistência na desocupação por parte do requerido. CITEM-SE os 

requeridos, após cumprimento desta liminar, no endereço declinado na 

inicial, para, desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

contestação, sob pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser 

contado a partir da intimação desta decisão, conforme preceitua o 

parágrafo único do art. 564 do CPC.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273895 Nr: 3485-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nezia Dias de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Borges Santiago - 

OAB:22812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que na certidão de óbito acostada as fls. 32, menciona 

acerca da existência de bens a inventariar, intime-se a requerente, para 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos sobre a existência de 

bens do de cujus a inventariar.

Com a manifestação, nova conclusão.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266563 Nr: 17103-35.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Martins - 

OAB:GO/41.515, Hartus Magnus Gonçalves Bueno - OAB:20447/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a certidão de fls. 43, intime-se a parte autora, por meio de seu 

defensor, para no prazo de 15 (quinze) dias, prestar os esclarecimentos 

acerca dos imóveis requeridos, sob pena de devolução da presente carta 

precatória.

 Não havendo manifestação, devolva-se com as devidas homenagens.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258365 Nr: 11745-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:327.026, JOSÉ ROBERTO ARANTES - OAB:398.646

 Diante ao exposto, julgo procedente a presente ação e, por corolário, 

julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Custas processuais já satisfeitas. Sem 

condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de resistência 

do demandado em apresentar os documentos solicitados.Após o trânsito 

em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas e anotações de praxe. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270366 Nr: 1257-41.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE MARIA ARRUDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 19, a fim de que o autor providencie o depósito 

da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da decisão, sob 

pena de devolução da presente carta precatória.

 Não havendo o recolhimento, devolva-se com as devidas homenagens.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268995 Nr: 295-18.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIJANE BARROS MARTINS - ME, 

ILDEFONSO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere a intimação de fls. 45, a fim de que o autor providencie o depósito 

da diligenciado Sr. Oficial de Justiça, para o cumprimento da decisão, sob 

pena de devolução da presente carta precatória.

 Não havendo o recolhimento, devolva-se com as devidas homenagens.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208038 Nr: 8355-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a sentença extintiva de fls. 39, certifique-se o trânsito em julgado, 

após, remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156585 Nr: 8895-72.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Vale da Serra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir José de Ávila

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

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a informação retro, intime-se a parte autora para retirar a carta 

precatória de fls. 85 para cumprimento, ou efetue o pagamento do preparo 

da carta precatória.

Após, aguarde-se o cumprimento da referida carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204746 Nr: 6437-43.2015.811.0004

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Natal Magrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Pontal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Acerca da certidão retro, diga ao autor em 15 (quinze) dias.

 Após manifestação, nova conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206059 Nr: 7192-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Natal Magrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Pontal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 44/49, diga o exequente em 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197266 Nr: 2041-23.2015.811.0004

 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: Laura Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Dessarte, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

resolvendo o mérito (art. 487, I do CPC), JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, § 2º da Lei 

Instrumental, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do 

CPC, vez que defiro os benefícios da gratuidade judiciária requestados na 

exordial.Transitando em julgado a presente sentença e nada sendo 

requerido no prazo de quinze dias, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, inclusive na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Barra do Garças - MT, 11 de junho de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269782 Nr: 871-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Cumpra-se decisão de fl 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Decisão

Autos nº 226091

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Israel 

Pacheco de Lima, nascido em 17.10.1967, filho de Vitória Marra de Lima e 

Sebastião Pacheco de Lima, ostentando as seguintes guias de execução 

penal:

a) Guia de fls. 58/58-v: Pena: 09 (nove) anos e 6 (seis) meses, de 

reclusão; Crime: art. 217-A, caput, do CP; Regime: fechado; Data do fato: 

01.01.2013; Recebimento da denúncia: 25.09.2015; Prisão em: 27.08.2015; 

Sentença: 28.03.2016; Trânsito em julgado para o MP: 30.05.2016; Trânsito 

em julgado para a defesa e réu: 17.04.2017;

 À fl.104, o reeducando, por intermédio de sua defesa técnica constituída, 

juntou documentos para fins de remição, e conseguinte requereu a 

homologação de novo cálculo de pena.

2. Da análise do indulto e comutação (Decreto n. 9.246/17)

 Resta incabível o beneficio do indulto e comutação, uma vez que o art. 3º 

da Lei nº 9.246/17, exclui a aplicabilidade deste instituto às pessoas 

condenados por crime considerado hediondo. Sendo que o crime previsto 

no art. 217-A, do CP, é considerado crime hediondo pela Lei 8.072/90 em 

seu art. 1º, inciso VI.

3. Dispositivo

a) Incabível indulto ou comutação de pena, nos termos do art. 3º, inciso III, 

do Decreto nº 9.246/17;

b) Expeça-se novo cálculo de pena, computando as remições de 

fls.105/112.

c) Após, intimem-se as partes sobre o cálculo.

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 11.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198048 Nr: 2509-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Alves dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 11.06.2018, às 16h40min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes. 

Presente o flagrado. Realizada a custódia. Realizada a justificativa. O 

Ministério Público manifesta pela homologação do flagrante de código 

279751, requerendo ainda a concessão de liberdade provisória, 

condicionada ao recolhimento domiciliar. Com relação aos autos de código 

198048, manifesta pela alteração da data base. A Defensoria Pública por 

sua vez, manifesta pela concessão de liberdade provisória nos autos de 

código 279751, e, pela manutenção do regime semiaberto nos autos de 

código 198048. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Não verificando 

vício nos autos, homologo os autos de código 279751. 2. Concedo 

liberdade provisória ao autuado, condicionada a manutenção de endereço 

atualizado. 3. Atualize cálculo de pena, alterando a data base nos autos 

de código 198048, para o dia 10.06.2018, ampliando a monitoração para 

recolhimento domiciliar noturno e, durante todo o dia, aos sábados, 

domingos e feriados, modificando o comparecimento periódico em juízo 

para quinzenal. 4. Expeça-se alvará de soltura nos autos de código 

279751. 5. Considerando que o flagrado informou que foi interrogado pelo 

escrivão, e não pelo Delegado de Polícia, notifique-se o Delegado Regional, 

para que, caso tendo sido verdadeiro a informação, tome as devidas 

providências e diligencie para que não se repita a alegada omissão.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Decisão

Autos nº 239456

 Trata-se de ação penal, distribuída em desfavor dos réus Célio Mariano 

Cardoso Torres, recolhido na penitenciária da Comarca de Água Boa – MT; 

Tatiane Lourenço da Conceição Torres, recolhida na Cadeia Pública de 

Nova Xavantina - MT e Wuitalo Vieira da Silva, recolhido na penitenciária 

da Comarca de Água Boa - MT, distribuído para o juízo da Segunda Vara 

Criminal desta Comarca.

Encerrada a primeira fase da instrução, conforme decisão prolatada às 

fls. 1547/1559-v, os réus foram devidamente pronunciados, nos termos da 

denúncia, a fim de que sejam definitivamente julgados pelo Egrégio Tribunal 

do Júri.

Operada a preclusão temporal para as partes, os presentes autos foram 

encaminhados à Primeira Vara Criminal para fins de aplicação do art. 422, 

do Código de Processo Penal.

Certidão de preclusão temporal das partes, fl. 1566.

É o breve relato.

Embora encartada a certidão de preclusão, não vislumbro nos autos 

expedição de mandado de intimação pessoal dos réus, sendo apenas 

disponibilizada o teor da decisão aos advogados, por meio de DJE.

Ocorre que, em inteligência ao art. 420, incisos I e II, todos do Código de 

Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 11.689/2008, a mera 

intimação da defesa técnica não supre a necessidade de intimação 

pessoal dos réus, nos termos do princípio da duplice intimação, 

principalmente estando os réus presos.

O art. 420, do CPP, com redação dada pela Lei nº. 11.689/08 impõe o 

dever de intimação pessoal do acusado, do defensor nomeado e do 

Ministério Público. Somente no caso de o acusado estar em gozo da 

liberdade e em local incerto é que se admite a intimação ficta.

In casu não se vislumbra nenhuma espécie de intimação dirigida aos 

acusados, os quais se encontram presos nestes autos por determinação 

e em local conhecido por este juízo sumariante, fato que, justifica ainda 

mais o dever de cientificação dos atos processuais.

A doutrina é pela exigência da intimação dúplice:

“Destarte, caso não haja a intimação do acusado e de seu defensor, a 

consequência será a nulidade absoluta do feito. Assim, ainda que seja 

certificado pela vara criminal a preclusão da via impugnativa, afigura-se 

cabível a interposição de apelação ou a impetração de habeas corpus 

objetivando a rescisão do trânsito em julgado da decisão judicial, e 

subsequente julgamento de eventual recurso que venha a ser interposto. 

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal- Volume único. 5ª 

ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1551).”

“Com o advento da Lei no 11.689/08, a intimação da pronúncia continua 

sendo obrigatória, como não poderia deixar de ser. Porém, a novidade fica 

por conta da possibilidade de o acusado solto ser intimado por edital, caso 

não seja encontrado, pouco importando a natureza do delito (afiançável ou 

inafiançável). (...) O art. 420, parágrafo único, do CPP, fala expressamente 

em intimação por edital do acusado solto que não for encontrado. A 

possibilidade de intimação por edital, portanto, somente se aplica ao 

acusado solto. Se o acusado estiver preso, é evidente que sua intimação 

deverá ser pessoal, reputando-se nula eventual intimação da pronúncia 

por edital, independentemente da unidade da federação em que estiver 

recolhido. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal- Volume 

único. 5ª ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 1376).”

Tal conclusão decorre, ainda, da expressa previsão no art. 577, do CPP, 

da possibilidade da interposição de recurso pessoalmente pelo acusado.

Não operacionalizada a intimação dúplice, não ocorreu, ao contrário de 

certidão de fl. 1566, a preclusão temporal para as partes.

Por isso, não exaurida a competência do juízo da pronúncia, portanto, não 

iniciada a competência do juízo de presidência de júri.

 Assim, inexistindo intimação pessoal dos acusados presos, desconstituo 

a preclusão da pronúncia e determino a devolução dos autos ao juízo 

sumariante para que, proceda à intimação dos acusados acerca do inteiro 

teor da decisão de pronúncia de fls.1547/1559-v , sob pena de 

configuração de flagrante nulidade processual , nos termos do art. 564, 

inciso III, “o”, do CPP.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274732 Nr: 3929-22.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Soares dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Decisão

Autos de cód. 274732

Trata-se de pedido de anuência de vaga pra cumprimento de em regime 

aberto em favor de Bruno Soares dos Santos.

Realizada audiência admonitória na Comarca de Iporá – GO, o reeducando 

manifestou interesse em dar continuidade ao cumprimento de sua 

reprimenda nesta Comarca.

Representado por sua defesa técnica, o reeducando apresenta endereço 

atualizado, a saber, Rua Alpes, n°759, Jardim Sena Marques, Barra do 

Garças – MT.

Deste modo, comprovado o vínculo familiar do reeducando, defiro a o 

pedido de fls. 02/03.

Comunique-se ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Iporá 

– GO, solicitando a remessa imediata do respectivo executivo de pena do 

reeducando Bruno Soares dos Santos.

Após a vinda dos autos de Execução Penal, arquive-se este.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 11.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 258371 Nr: 11749-29.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Seja o réu intimado para recuperar, em 10 (dez)dias, os objetos de fl. 

125, sob pena de destruição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226532 Nr: 6783-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Carvalho Portela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio José Faria - 

OAB:16.254 e5.664-A

 1. Em consulta ao sistema apolo, verifica-se que a sentença de fl.52, 

encontra-se em fase de recurso.

 2. Assim, aguarde-se no arquivo provisório o trânsito em julgado.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 249294 Nr: 5724-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Junior Cesar Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Alves Teixeira, Liviane Núbia Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Alves Canedo - 

OAB:22.542

 Vistos.

Abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste no prazo legal.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011496-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SOUSA DE FREITAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

S T DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

DIVINO VIEIRA PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 11.172,64 (onze mil cento e setenta e dois reais e sessenta 

e quatro centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLEVER CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/07/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000873-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAMEC LARANJA MECANICA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E 

PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO HENRIQUE UHDRE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/07/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON OLIVEIRA SANTOS (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 

13/07/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012588-83.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BETINA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

1- Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 de 

03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado aos 

presentes autos. 2- Exaurido o lapso temporal concedido, com ou sem 

manifestação, faça conclusos. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012606-07.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA TERRA (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)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA 

TERRA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A para manifestar acerca da 

continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS OLIVEIRA RUWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PABLO CARVALHO DE FREITAS - GO17934 para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 13/07/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELLANQUELSON DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE SAUTHIER (REQUERIDO)

URSULA RODRIGUES CAMARGO ZEFERINO ZIMMERMANN (REQUERIDO)

CLEBERTON ZIMMERMANN (REQUERIDO)

HAILTON CRISTIANO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - 

MT0017912Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/07/2018 Hora: 16:20/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU URBANO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLORISTON FREITAS RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010399-64.2017.811.0004 Pólo Ativo: OLORISTON FREITAS 

RIBEIRO NETO Pólo Passivo: O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT / ESTADO DE MATO GROSSO 

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. Assim, indefiro a preliminar 

de incompetência deste juízo. 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 
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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 ANULAÇÃO DE MULTA 

C/C DANOS MORAIS, onde o autor alega que fora surpreendido pela 

cobrança de uma multa de trânsito, em sua motocicleta, de origem de 

Cuiabá, no entanto, a placa do autor é OBO-6494(Barra do Garças-MT) e 

a placa da multa é OBD-6494(Várzea Grande-MT). O Reclamado DETRAN, 

aduz não ter responsabilidade com os fatos alegados no processo, 

pugnando pela sua ilegitimidade. O Estado de Mato Grosso, não 

apresentou contestação, o que incide na sua revelia, ressaltando que os 

efeitos são relativos, cabendo a parte autora a comprovação de suas 

alegações. Foi deferida liminar determinando a exclusão da multa. Pois 

bem, inicialmente verifico que não há que se falar em ilegitimidade de 

nenhum dos reclamados, estando a presente ação com os polos 

processuais devidamente preenchidos. Quantos aos fatos discutidos no 

processo, verifico que o autor comprova satisfatoriamente suas 

alegações, sendo certo que a origem da multa é de terceiro, não podendo 

ser aplicada ao autor. Assim, deverá a liminar ser mantida definitivamente, 

a fim de determinar a exclusão definitiva da multa em nome do autor. 

Quanto ao pedido de danos morais, não que se falar, visto que os danos 

morais em questão não são in re ipsa, e a jurisprudência recente também é 

contraria, neste sentido: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 

MULTA. CLONAGEM. DANO MORAL. PROVA.1. Por força da presunção 

de legitimidade dos atos administrativos, a desconstituição da penalidade 

imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito exige a 

prova inequívoca da ilegalidade do ato. 2. Havendo prova de que a 

infração foi cometida na direção de veículo que pertencia a terceiro, 

procede o pedido de desconstituição da penalidade. 3. A configuração do 

dano moral exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A 

imputação de autoria de infração de trânsito, com aplicação de multa, em 

virtude de ter sido clonado o veículo do Autor, não acarreta, por si só, 

dano moral. Negado seguimento aos recursos.( TJ-RS – AC: 70059886135 

RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 

30/05/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 04/06/2014) responsabilidade civil. multa de trÂNSITO. 

engano na atribuição. DANO MORAL. A Responsabilidade Da 

Administração Pública É Objetiva, Conforme O Art. 37, § 6º, Da Cf. A 

administração pode rever seus atos, o que foi explicitado na Súmula 473 

do STF. Na hipótese, houve engano ou erro no auto de infração de trânsito 

em relação ao veículo do autor. Em princípio, simples contrariedade, 

aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude para causar 

ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano moral não é 

devido. No caso concreto, o autor não esclarece os fatos relacionados ao 

direito em exame, o inviabiliza o juízo de procedência do pedido.Recurso 

de apelação não provido. ( TJ- RS – AC: 70052689577 RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 23/05/2013, Décima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013). 

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante a demonstração do equivoco no 

lançamento da infração, a situação narrada nos autos não se mostra 

suficiente para configurar dano moral indenizável. (TRF-4 – AC: 

5010599862014404710 RS 5010599-86.2014.404.7108, Relator: CANDIDO 

ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2015, QUARTA 

TURMA) Assim, não restou comprovado o abalo moral, pelo fato de que o 

simples lançamento indevido de multa não é suficiente para configurar 

dano moral indenizável. Assim, a improcedência do pedido de dano moral 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) MANTER os 

efeitos da tutela, tornando-os definitivos, a fim de que seja excluído 

definitivamente a multa constante na discussão neste processo. b) 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 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: 1001377-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ANDRADE FELIX (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 1001377-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA PAULA DE 

ANDRADE FELIX 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: 1001109-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Elson de Souza Rocha Junior (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ARANTES MEDEIROS OAB - GO31388 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001109-47.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROBSON RODRIGUES 

DOS SANTOS Pólo Passivo: ELSON DE SOUZA ROCHA JUNIOR Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO MORAL . A incompetência absoluta, como matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de 

jurisdição, bem como alegada na contestação, nos moldes do artigo 64 do 
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Novo Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que a indenização 

moral pleiteada nos autos, trata-se de origem trabalhista, sendo certo 

ainda que o autor ingressou com mesmo pedido na esfera trabalhista. Na 

hipótese, entendo que, merece acolhimento a preliminar arguida pela parte 

reclamada, vez que previsto na Constituição Federal a competência da 

Justiça do Trabalho processar e julgar: as ações de indenização por dano 

moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. (art. 114,VI, CF) 

Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência jurisdicional do Juizado 

Especial Estadual para processar e julgar o presente feito, e, em 

consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001929-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - GO15245 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001929.66.2017.811.0004 Pólo Ativo: RUTH GONCALVES 

SILVA Pólo Passivo: BANCO DA AMAZONIA 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 

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 DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possuía nenhum debito com o réu, pois efetuou a quitação integral de seu 

empréstimo. O Reclamado na contestação, impugna genericamente as 

alegações iniciais, aduzindo que tal fato por si só não é capaz de produzir 

abalo moral. Em que pese as alegações da parte Reclamada, verifico que 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

restando evidente que a inserção do nome da parte autora no cadastro de 

negativação foi indevido. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 
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CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado BANCO 

DA AMAZONIA SA, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante RUTH 

GONCALVES SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002071-70.2017.811.0004 Pólo ativo: JUREMA AUXILIADORA 

SENHORANO LOPES Pólo passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, oferecido parte Reclamada, 

alegando existência de OMISSAO na sentença proferida sob argumento 

de que não houve comprovação do cancelamento, não podendo o pedido 

da parte autora ter sido acolhido. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por 

algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, os 

danos morais concedidos os pedidos da parte autora não somente foram 

acolhidos pelo reconhecimento de que houve cancelamento do plano, mas 

sim que a cobrança da dívida estaria prescrita, tudo devidamente 

fundamentado, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

conforme sentença proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, não há que se falar 

em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os 

presentes embargos ser rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDE MARIA CHIAVAGATTI FRANCISQUELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002129-73.2017.811.0004 Pólo ativo: OLIDE MARIA 

CHIAVAGATTI FRANCISQUELE Pólo passivo: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, oferecido parte Reclamada, 

alegando existência de OMISSAO na sentença proferida sob argumento 

de que foi apresentado contrato assinado pela autor e na fundamentação 

da sentença informou não ter sido apresentado. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento 

judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. 

No caso, houve um erro material na sentença, momento em que realmente 

constou não existir contrato, onde deveria ter sido explanado que o 

contrato apresentado diverge totalmente da assinatura da autora 

conforme documento acostado aos autos. No entanto, tal fato não altera o 

teor da decisão que se baseou em fraude contratual. Sendo certo, que 

todos os argumentos foram devidamente fundamentados, com 

entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento 

desde juízo amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença 

proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante 

e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o 

recurso devido. Dessa forma, não há que se falar em OMISSÃO, vício 

previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os presentes embargos ser 
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rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010906-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO O GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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 consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 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 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). 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, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 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, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA BELINTANI FILHO OAB - MG164977 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000087-17.2018.811.0004 Pólo Ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo Passivo: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de 

adentrar no mérito, cumpre analisar a preliminar suscitada pela reclamada, 

que pugna pela extinção do feito, ante a necessidade de realização de 

pericia técnica. A parte autora em impugnação, diante da juntada do 

contrato, requer também a extinção do feito em razão da necessidade da 

perícia. Pela análise dos documentos constantes no processo, verifico 

que a preliminar procede. Com efeito, constato que a competência para o 

processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum, ante a 

necessidade de realização de perícia para aferir se a assinatura 

constante no contrato em discussão neste processo, é ou não legitima, 

sendo que não é permissivo neste Juizado a realização de tais provas. Os 

Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações de alta complexidade 

diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In Verbis: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas. Entendimento este respaldado em um dos pilares dos 

Juizados Especiais, dando característica fundamental dos atos nesse 

instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o processo 

dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por envolver 

demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, 

a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 

Verificamos que a celeridade e concentração são características que 

fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com 

a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste 

modo há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são 

cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 
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PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de pericia técnica. REVOGO liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA MARTA OLIVEIRA AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)

SONIA MARIA COROADINHO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010940-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: JACK MARCIO MARIA 

ZIMMERMANN Pólo Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO / ESTADO DE MATO GROSSO 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 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, onde a parte autora alega em resumo que 

exerceu a função de secretário escolar de janeiro/2010 a abril/2015, e que 

tal função é de dedicação exclusiva, e que a jornada de trabalho de todos 

profissionais da educação básica no Mato Grosso é de 30 (trinta) horas. 

No entanto, a SEDUC possuía uma portaria onde terminava o cumprimento 

da jornada em 40 horas, sendo que em janeiro/2017, a PGE/MT determinou 

que o cumprimento deveria seguir a jornada de 30 horas semanais, 

conforme prevê a LOPEB, e com isso o autor quer receber em hora extras 

o período excedente de 10 horas semanais além de danos morais. Na 

contestação, o ESTADO de Mato Grosso, em preliminar alega prescrição 

compreendidos entre o período de janeiro/2010 a março de 2012, tendo em 

vista que é quinquenal o prazo prescricional de verbas pleiteadas na 

Fazenda Pública. No mérito, aduz que o decreto 322/2003 prevê a 

impossibilidade de pagamento de horas extras, sendo devido a 

compensação de horário. Pois bem, inicialmente quanto a prescrição 

quinquenal, entendo que deve ser acolhida, sendo que os pedidos da 

parte autora deverão acolher os períodos compreendidos entre 2010 à 

março/2012. Quanto ao pedido de horas extras, verifica-se que a lei 

determina o cumprimento de 30(trinta) horas semanais, sendo certo que o 

autor comprova a realização de 40(quarenta) horas. No caso, o reclamado 

comprova que caberá a compensação de horário ao invés do pagamento 

de hora extra, no entanto, não comprova o referido cumprimento, sendo 

certo que o autor não retirou folgas enquanto prestava sua função de 
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secretário escolar. Assim, havendo a prestação do serviço, e não 

havendo a contraprestação do subsidio, assim, entendo devido o 

pagamento das horas extras referente ao período de março/2012 a 

abril/2015, perfazendo um total de R$ 16.360,88, já atualizado até o 

ingresso da presente ação. Quanto ao pedido de danos morais, entendo 

que os fatos por si só não são capazes de atingir a honra subjetiva do 

autor, não havendo que se falar em indenização moral. .3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a 

quantia de R$16.360,88 (dezesseis mil, trezentos e sessenta reais e 

oitenta e oito centavos), acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação. b) Sugiro improcedência do pedido de dano moral. 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: 1001379-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FONTANA DE CARVALHO (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 1001379-71.2017.811.0004 Pólo Ativo: TATIANE FONTANA 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. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011345-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CARNEIRO FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CARVALHO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011345-70.2016.811.0004 Pólo Ativo: WILSON CARNEIRO 

FERNANDES Pólo Passivo: ANDERSON CARVALHO LIMA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde suscita o autor que contratou o reclamado, 

conforme contrato em anexo, para instalação de vidros de blindex, no 

entanto restou vidros a serem colocados, e por este motivo pleiteia a 

obrigação de fazer, ou a conversão em danos materiais no valor de 

R$2.000,00. O Reclamado apesar de ter comparecido na audiência de 

conciliação, não apresentou contestação, de modo que infere-se na sua 

revelia. Com efeito, o reclamado deixando de fazer prova do cumprimento 

da obrigação imposta no contrato apresentado pelo reclamante, forçoso 

reconhecer a procedência da inicial. Sendo certo que deverá a obrigação 

ser convertida em danos materiais, visto que o autor alega na inicial que o 

réu teria se comprometido de efetuar a conclusão do serviço e 

permaneceu inerte. 8. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o Reclamado ANDERSON CARVALHO LIMA a pagar a quantia 

de R$2.000,00 (dois mil reais) ao Reclamante WILSON CARNEIRO 

FERNANDES, a titulo de dano material, valor com juros de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação (404 e 405 do CC) e corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação dessa sentença (Súmula 

362 do STJ). 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: 8012989-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N QUEIROZ PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLÁVIA P GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011289-48.2016.811.0004 Pólo Ativo: N QUEIROZ PEREIRA - 

ME Pólo Passivo: ANA FLÁVIA P GOMES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Em analise ao processo em epigrafe, verifico que a 

parte autora apresentou petição informando que a parte reclamada 

efetuou a quitação da divida. Com efeito, cumprida a obrigação o processo 

merece ser arquivado (artigo 924, II), sendo declarada extinta a obrigação 

entre as partes com relação ao debito em discussão neste processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento d obrigação, e consequentemente 

determino o arquivamento dos autos. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 
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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: 8010803-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA DE CARVALHO ADORNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CARVALHO DE FREITAS OAB - GO17934 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010803-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDO ELIAS 

MARTINS FONSECA Pólo Passivo: LORENA DE CARVALHO ADORNO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$4.644,78 (quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e 

oito centavos), oriundo de serviços médicos, representados pelos títulos 

informados em anexo, consistente em seis boletos de R$774,13. A 

Reclamada na contestação, aduz que o autor não comprovou a origem do 

´debito como contrato de prestação de serviços, e por isto requer a 

improcedência da inicial, com pedido contraposto de danos morais. Pois 

bem, em analise aos documentos, verifico que a parte autora não 

necessita apresentar o contrato de origem do débito, visto que esta 

cobrando títulos (boletos) conforme extrato apresentado, sendo certo que 

caberia a reclamada comprovar o pagamento o que não ocorreu. Assim, 

entendo devido a presente cobrança, devendo os pedidos iniciais serem 

acolhidos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamada 

LORENA DE CARVALHO ADORNO a pagar à quantia de R$4.644,78 

(quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito 

centavos)) a Reclamante FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

(362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o inadimplemento de. 

(Súmula 54 STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UIRES GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001551-13.2017.811.0004 Pólo ativo: UIRES GOMES DOS 

SANTOS Pólo passivo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou nenhum produto ou serviço da 

reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de 

indenizar, pois a parte autora efetuou abertura de conta, apresentando 

contrato em nome do autor. No entanto, em analise ao documento 

apresentado pelo réu, verifica-se que as assinaturas opostas naquele 

documento é completamente diferente do autor, sendo evidente a 

existência de fraude contratual. 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 
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condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A.a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante UIRES GOMES 

DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010893-26.2017.811.0004 Pólo ativo: ADILSON PEREIRA 

FORTINO Pólo passivo: OI MOVEL 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 DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde alega o autor que 

teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção de crédito, 

pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na contestação a 

Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados, alegando que a 

divida é devida, porém não apresenta documento apto a comprovar a 

veracidade das cobranças, como contrato assinado pela autora. Pois bem, 

verifico que a parte reclamada não cumpriu o ônus da prova a fim de 

comprovar a origem da divida, dessa forma, forçoso reconhecer que a 

cobrança é indevida. 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 
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Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-34.2017.8.11.0004
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001569-34.2017.811.0004 Pólo Ativo: BRUNO HENRIQUE 

DANTAS LIMA 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. 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 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 a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço objeto da negativação. Pois bem, inicialmente entendo que a parte 

autora deve apresentar na inicial o mínimo lastro probatório do direito 

pleiteado, com efeito conforme o extrato apresentado pela autora na inicial 

não possui veracidade suficiente para comprovar a negativação, visto que 

a única negativação existente se encontra em nome de outra empresa que 

não se trata da reclamada. Não sem propósito, o autor não comprova o 

fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do 

ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o 

ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas 

provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível 

produzir , de forma que a improcedência da ação se impõe por ausência 

de provas do direito alegado. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL. Revoga-se 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 1001861-19.2017.811.0004 Pólo ativo: MARGARETH BORGES 

LEAL Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 
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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.
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Processo Número: 1000001-80.2017.8.11.0004
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FABIANA RIBEIRO NEVES (REQUERENTE)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000001-80.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIANA RIBEIRO NEVES 

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 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 

Novo Código de Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica 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 no estado do processo, a teor 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 a parte autora alega em 

resumo que possuía um plano controle da reclamada, sendo que solicitou 

o cancelamento da internet, no entanto, indevidamente efetuou o 

cancelamento do plano, transformando a linha da autora em pré-paga, e 

apesar do esforço não conseguiu resolver a situação administrativamente. 

A Reclamada na contestação, aduz que não houve bloqueio da linha da 

parte autora, pugnando pela improcedência da inicial. Em que pese as 

alegações da reclamada, a parte autora aduz na inicial a migração do seu 

plano de telefonia sem sua autorização, e com efeito, nas próprias telas 

sistêmicas apresentadas pela ré, é possível confirmar o cancelamento do 

plano controle na data de 25.04.2017. E não sendo comprovado pela ré 

que o cancelamento do plano foi por solicitação da parte autora, configura 

a má prestação do serviço. 3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "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." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S.A.. a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante FABIANA RIBEIRO NEVES valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código 

Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Mantenho os efeitos da tutela 

tornando-os definitivos, a fim de que seja restabelecido o plano- controle 

da parte autora, caso ainda não tenha sido feito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 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 

Juiza 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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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011143-30.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA JOSE DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUITO FERNANDES DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8011143-30.2015.811.0004 Pólo Ativo: JEOVA JOSE DA COSTA 

Pólo Passivo: JESUITO FERNANDES DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Em analise ao processo em epigrafe, 

verifico que a parte autora apresentou petição informando que a parte 

reclamada efetuou a quitação da divida. Com efeito, cumprida a obrigação 

o processo merece ser arquivado (artigo 924, II), sendo declarada extinta 

a obrigação entre as partes com relação ao debito em discussão neste 

processo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito ante o cumprimento d obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002035-28.2017.811.0008 Pólo Ativo: KLEDINA GOMES 

MOREIRA Pólo Passivo: RONALDO DE ALMEIDA COUTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, bem como o réu 

veiculou matéria denegrindo a imagem da autora em seu site (Araguaia 

News), o que lhe causou enorme constrangimento. O Reclamado na 

contestação aduz que na matéria veiculada em seu site não constou nome 

de nenhum dos envolvidos e tampouco fotos, sendo que inclusive 

informou quanto ao despacho do delegado, noticiando que foi concluído 

que não houve crime, dessa forma, não pode ser responsabilizado visto 

que não cometeu nenhuma atitude capaz de denegrir a imagem da parte 

autora. Pois bem, em analise aos documentos apresentados no processo, 

verifico que a parte autora somente apresenta prints de grupos de 

whatsapp, e ingressa com a inicial aduzindo sobre matéria em site de 

noticias sem apresentá-las. O reclamado, por sua vez, apresenta a 

matéria divulgada, ao qual comprova que não houve nenhuma informação 

indevida, visto que manteve-se apenas a divulgar o ocorrido, inclusive não 

havendo nenhuma informação quanto à nomes e imagens dos envolvidos. 

Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma atitude 

capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou criminalmente. 

Ainda, na própria reportagem já menciona que não houve crime, não 

havendo que se falar em retratação, posto que mantenho o indeferimento 

da tutela. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do reclamado, 

inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002036-13.2017.811.0008 Pólo Ativo: ELIELMA GOMES 

MOREIRA Pólo Passivo: RONALDO DE ALMEIDA COUTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 
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crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, bem como o réu 

veiculou matéria denegrindo a imagem da autora em seu site (Araguaia 

News), o que lhe causou enorme constrangimento. O Reclamado na 

contestação aduz que na matéria veiculada em seu site não constou nome 

de nenhum dos envolvidos e tampouco fotos, sendo que inclusive 

informou quanto ao despacho do delegado, noticiando que foi concluído 

que não houve crime, dessa forma, não pode ser responsabilizado visto 

que não cometeu nenhuma atitude capaz de denegrir a imagem da parte 

autora. Pois bem, em analise aos documentos apresentados no processo, 

verifico que a parte autora somente apresenta prints de grupos de 

whatsapp, e ingressa com a inicial aduzindo sobre matéria em site de 

noticias sem apresentá-las. O reclamado, por sua vez, apresenta a 

matéria divulgada, ao qual comprova que não houve nenhuma informação 

indevida, visto que manteve-se apenas a divulgar o ocorrido, inclusive não 

havendo nenhuma informação quanto à nomes e imagens dos envolvidos. 

Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma atitude 

capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou criminalmente. 

Ainda, na própria reportagem já menciona que não houve crime, não 

havendo que se falar em retratação, posto que mantenho o indeferimento 

da tutela. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do reclamado, 

inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002037-95.2017.811.0008 Pólo Ativo: FERNANDA DAVID DA 

SILVA Pólo Passivo: RONALDO DE ALMEIDA COUTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, bem como o réu 

veiculou matéria denegrindo a imagem da autora em seu site (Araguaia 

News), o que lhe causou enorme constrangimento. O Reclamado na 

contestação aduz que na matéria veiculada em seu site não constou nome 

de nenhum dos envolvidos e tampouco fotos, sendo que inclusive 

informou quanto ao despacho do delegado, noticiando que foi concluído 

que não houve crime, dessa forma, não pode ser responsabilizado visto 

que não cometeu nenhuma atitude capaz de denegrir a imagem da parte 

autora. Pois bem, em analise aos documentos apresentados no processo, 

verifico que a parte autora somente apresenta prints de grupos de 

whatsapp, e ingressa com a inicial aduzindo sobre matéria em site de 

noticias sem apresentá-las. O reclamado, por sua vez, apresenta a 

matéria divulgada, ao qual comprova que não houve nenhuma informação 

indevida, visto que manteve-se apenas a divulgar o ocorrido, inclusive não 

havendo nenhuma informação quanto à nomes e imagens dos envolvidos. 

Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma atitude 

capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou criminalmente. 

Ainda, na própria reportagem já menciona que não houve crime, não 

havendo que se falar em retratação, posto que mantenho o indeferimento 

da tutela. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do reclamado, 

inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002043-05.2017.811.0008 Pólo Ativo: PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES FAGUNDES Pólo Passivo: RONALDO DE ALMEIDA COUTO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, bem como o réu 

veiculou matéria denegrindo a imagem da autora em seu site (Araguaia 

News), o que lhe causou enorme constrangimento. O Reclamado na 

contestação aduz que na matéria veiculada em seu site não constou nome 

de nenhum dos envolvidos e tampouco fotos, sendo que inclusive 

informou quanto ao despacho do delegado, noticiando que foi concluído 

que não houve crime, dessa forma, não pode ser responsabilizado visto 

que não cometeu nenhuma atitude capaz de denegrir a imagem da parte 

autora. Pois bem, em analise aos documentos apresentados no processo, 

verifico que a parte autora somente apresenta prints de grupos de 

whatsapp, e ingressa com a inicial aduzindo sobre matéria em site de 

noticias sem apresentá-las. O reclamado, por sua vez, apresenta a 

matéria divulgada, ao qual comprova que não houve nenhuma informação 

indevida, visto que manteve-se apenas a divulgar o ocorrido, inclusive não 

havendo nenhuma informação quanto à nomes e imagens dos envolvidos. 

Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma atitude 

capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou criminalmente. 

Ainda, na própria reportagem já menciona que não houve crime, não 

havendo que se falar em retratação, posto que mantenho o indeferimento 

da tutela. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do reclamado, 

inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DE ALMEIDA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002033-58.2017.811.0008 Pólo Ativo: THAYNARA MOREIRA DE 

MORAES Pólo Passivo: RONALDO DE ALMEIDA COUTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, bem como o réu 

veiculou matéria denegrindo a imagem da autora em seu site (Araguaia 

News), o que lhe causou enorme constrangimento. O Reclamado na 

contestação aduz que na matéria veiculada em seu site não constou nome 

de nenhum dos envolvidos e tampouco fotos, sendo que inclusive 

informou quanto ao despacho do delegado, noticiando que foi concluído 

que não houve crime, dessa forma, não pode ser responsabilizado visto 

que não cometeu nenhuma atitude capaz de denegrir a imagem da parte 

autora. Pois bem, em analise aos documentos apresentados no processo, 

verifico que a parte autora somente apresenta prints de grupos de 

whatsapp, e ingressa com a inicial aduzindo sobre matéria em site de 

noticias sem apresentá-las. O reclamado, por sua vez, apresenta a 

matéria divulgada, ao qual comprova que não houve nenhuma informação 

indevida, visto que manteve-se apenas a divulgar o ocorrido, inclusive não 

havendo nenhuma informação quanto à nomes e imagens dos envolvidos. 

Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma atitude 

capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou criminalmente. 

Ainda, na própria reportagem já menciona que não houve crime, não 

havendo que se falar em retratação, posto que mantenho o indeferimento 

da tutela. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do reclamado, 

inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010493-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0021662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FRANCISCO LINS BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010493-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARLOS DOS SANTOS 

SILVA JUNIOR Pólo Passivo: RICARDO FRANCISCO LINS BRANDAO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 
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imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, conforme despacho proferido, 

e não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO 

PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando 

os autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PEREIRA DA SILVA FILHO (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 1001257-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: VILMAR PEREIRA DA 

SILVA FILHO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 
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medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

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 
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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: 1001617-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. P. E. (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 1001617-90.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS MOREIRA DOS 

SANTOS PARABAA EKUREU 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 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: 1001558-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MOREIRA DE SOUZA (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 1001558-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARINA MOREIRA 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. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 
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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 

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 
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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 1001195-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: VILASBOA DIAS DE 

AMORIM Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 
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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 

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 
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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 1001645-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE MAURO CLAUDIO 

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, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 
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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).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA FILHO (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 1001619-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: MANOEL FERREIRA 

FILHO 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: 1000363-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA DE QUEIROZ (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 1000363-48.2018.811.0004 Pólo Ativo: VALDEMAR FERREIRA 

DE QUEIROZ Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

EDIMIR GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 18010865-58.2017.811.0004 Pólo ativo: LINDOMAR DO 

NASCIMENTO SANTOS e outros (1 Pólo passivo: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento de que não foi acolhido a preliminar de prescrição. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, a preliminar não foi reconhecida conforme se 

demostra no tópico das preliminares, onde o juízo manifestou de que não 

se revelam nenhuma espécie de preliminares. Não necessitando ser mais 

detalhado, pela simplicidade que rege o presente rito. Sendo certo, que 

todos os argumentos foram devidamente fundamentados, com 
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entendimento jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento 

desde juízo amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença 

proferida. No mais, não se trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante 

e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o 

recurso devido. Dessa forma, não há que se falar em OMISSÃO, vício 

previsto no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os presentes embargos ser 

rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO VIEIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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 1000557-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIZIO VIEIRA DE 

AMORIM Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença 

proferida sob o ARGUMENTO que de existia anotações posteriores, 

incidindo a Súmula 385 do STJ, de modo que o pedido de dano moral não 

poderia ser reconhecido. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, 

caberá a aplicação da súmula 385 STJ, para anotações preexistentes, e 

na presente situação as negativações alegadas são posteriores e ainda 

estão sendo discutidas em juízo pela ilegitimidade, sendo certo que caberá 

a indenização moral na mais antiga conforme entendimento jurisprudencial. 

Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser 

rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a 

embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010792-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DOS SANTOS (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 8010792-86.2017.811.0004 Pólo ativo: EDSON ALVES DOS 

SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) que a 

parte autora se ausentou da audiência de conciliação, devendo o 

processo ser extinto sem analise de mérito. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que o dispositivo da 

sentença ficou contraditório com a situação do processo, tendo em vista 

que o feito na fase que se encontra deveria ter sido extinto sem mérito em 

razão da contumácia, de modo que deve a sentença lançada aos autos 

ser anulada. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a sentença 

proferida nos autos, cabendo a secretaria cancelar o andamento para 

consulta, e remeter os autos novamente para confecção de um novo 

projeto de sentença. : Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001023-76.2017.811.0004 Pólo ativo: JORCELINO CAMPOS DE 

OLIVEIRA Pólo passivo: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA e 

outros (1) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamada NOVO 

MUNDO, alegando existência de OMISSÃO na sentença proferida sob os 

seguintes argumentos: a) que não foi analisado seu pedido contraposto de 

litigância de má fé e honorários advocatícios. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que a Reclamada 

requereu em pedido contraposto e este não foi analisado. Pois bem, 

considerando inclusive o delinear fático dos argumentos transcritos na 

sentença, deve o pedido contraposto ser julgado improcedente visto que 

não restou comprovado a má-fé da parte autora e ainda não existe 

possibilidade de condenação em honorários nesta fase processual. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, incluindo no dispositivo da sentença 

prolatada: b) SUGIRO improcedência do pedido contraposto. 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: 8010640-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)
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ARIDAQUE LUIZ NETO OAB - MT0003252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010640-38.2017.811.0004 Pólo ativo: ALINE BATISTA PEREIRA 

Pólo passivo: XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE 

VEICULOS LTDA - ME e outros Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada (Centro de Formação), alegando existência de OMISSAO 

na sentença proferida sob argumento que não foi analisado pontos da 

contestação, e que a sentença foi elaborada com ausência de provas. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de 

pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter 

se pronunciado. No caso, os danos concedidos à parte autora foi 

devidamente fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida, sendo certo que o 

juízo não esta obrigado a responder todos os itens arguidos, e sim a 

basear-se no argumento suficiente para fundamentar sua decisão. No 

mais, não se trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Sendo que os Embargos apresentados tem função apenas 

protelatória. Dessa forma, não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto 

no artigo 1.022, II do NCPC, devendo os presentes embargos ser 

rejeitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010394-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAIR OLIVEIRA 

SOBRINHO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte autora, alegando existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o ARGUMENTO 

que sentença foi contraditória, visto que o fundamento jurisprudencial 

apresentado se refere aos cargos de agente penitenciário e policial 

federal, não tendo relação com o processo que se trata de auxiliar de 

enfermagem. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, o 

convencimento deste juízo se baseou-se conforme termos constantes na 

sentença, amparado por doutrina e jurisprudência recente, sendo certo 

que, trata a jurisprudência apresentada de analogia, onde indiferente o 

cargo exercido, tratando-se da analise quanto ao reconhecimento de 

insalubridade . Ainda, qualquer alteração no dispositivo que altere o mérito 

da demanda não é possível de analise através de embargos declaratórios. 

Com efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser 

rediscutida em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a 

embargos de declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos 

se impõe. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida nos autos. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILIA RO ODZUIBE WERE E (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001404-84.2017.811.0004 Pólo ativo: DERCILIA RO ODZUIBE 

WERE E Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

ERRO MATERIAL na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) 

que no dispositivo da sentença constou o nome da reclamada como 

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO, sendo que o correto é MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

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, e 

conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. Com efeito, o nome 

da empresa indevidamente constou incorreto devendo ser alterado. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, alterando os nomes constantes no 

dispositivo da sentença da Reclamada para MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS. 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: 8011266-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TAVARES VALADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011266-57.2017.811.0004 Pólo Ativo: HELENA TAVARES 

VALADAO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

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). 
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Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, aduz na contestação 

que não faz jus a autora ao recebimento de insalubridade, visto que não 

possui nenhum contato com agentes nocivos, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise detalhada aos autos, 

verifico que a parte autora comprova que exerce o cargo de técnico em 

enfermagem (SUS). No entanto, a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 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: 8010348-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010348-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA LUCIA PEREIRA 

DOS SANTOS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é auxiliar de laboratório (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / 

NIVEL 1, porém alega ter direito a ser enquadrada nas CLASSES B, C e D / 

NIVEL 2-3-4-5, pugnando pelas diferenças remuneratórias pretéritas de, 

bem como as parcelas vincendas no decorrer da ação. Ainda a parte 

autora aduz que que seja aplicado o aumento das verbas de insalubridade 

que a autora tem direito. Devidamente citado, o MUNICIPIO deixou de 

apresentar contestação, incorrendo na sua revelia. Quantos as verbas de 

elevação de nível, a autora comprova através dos documentos que possui 

direito a elevação. No entanto, verifico que a autora solicita elevação 

reciproca do nível 2-3-4-5, porém, se a autora já comprova possuir direito 

de permanecer no nível 5, deverá somente este ser atribuído ao seu 

salário. E quanto a classe poderá ter elevado para a classe D, tendo em 

vista que na lei necessita comprovação em nível médio e a autora 

apresenta comprovação de conclusão de referido nível. . Quanto ao 

pedido de insalubridade, verifico que a jurisprudência recente não 

reconhece a possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme 

segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em 

acréscimo de remuneração, como no caso dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente 

ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 
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Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o Município a enquadrar devidamente a reclamada no 

nível 5 e classe D, devendo perceber as verbas devidas, sob pena de 

multa de o dobro da verba devida. b) CONDENAR a MUNICIPIO DE BARRA 

DO GARÇAS/MT a pagar o montante referente R$5.851,89(cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), mais as 

verbas vencidas no decorrer no processo, referente verbas de elevação 

de nível, acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária, pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação.. c) Deixo de condenar o município no 

pagamento retroativo das verbas referente a elevação de classe, pelo 

fato que a parte autora não apresentou o calculo, e nos juizados especiais 

inexiste possibilidade de sentença ilíquida. d) Sugiro improcedência do 

pedido de insalubridade. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000645-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES NOGUEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BARROS CAMARA OAB - MT0019055A (ADVOGADO)

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000645-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA JOSE SOARES 

NOGUEIRA DE MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 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 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, onde em resumo a parte autora alega que de 

outubro/2012 a janeiro/2017 exerceu a função de coordenadora 

pedagógica.. E que tal função é de dedicação exclusiva, recebendo 

gratificação, mas que tais gratificações não incorporam seus 

vencimentos, visto que o salario da aposentadoria será exclusivamente o 

do cargo efetivo, não podendo incidir desconto de contribuição. E que os 

descontos dos últimos cinco anos perfazem a quantia de R$ 14.137,77 

(atualizados), ante a cobrança indevida. Na contestação, a Reclamada 

impugna de forma genérica os pedidos iniciais, aduzindo que a incidência 

da contribuição é devida, e que não há que se falar em restituição. Pois 

bem, em analise ao entendimento jurisprudencial recente, é evidente que 

não existe a incidência da contribuição sobre a função comissionada, 

tendo em vista que este não integra o valor da sua aposentadoria. Neste 

sentido: Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO 

EM COMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO INSTITUÍDA NA 

REDAÇÃO DO ART. 62 , DA LEI Nº 8.112 /90, PELA LEI 9.527 /97. 

REVOGAÇÃO DA LEI Nº 9.783 /99, PELA LEI Nº 10.887 /2004. A 

discussão dos autos resultou da alteração instituída na redação do art. 62 

, da Lei nº 8.112 /90, pela Lei 9.527 /97. O art. 15 , da Lei nº 9.527 /97 

revogou os parágrafos 2º ao 5º, do referido art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, 

de modo que a incorporação da gratificação deixou de existir. servidor 

público passa para a inatividade com a remuneração de seu cargo efetivo, 

não recebendo qualquer valor de eventual exercício de função 

comissionada. Em decorrência, surgiu a questão trazida aos presentes 

autos – a não incidência da contribuição previdenciária sobre parcela 

remuneratória decorrente do exercício de funçãocomissionada não 

incorporável aos proventos. Apesar de não ter sido apresentado um 

demonstrativo com os valores da contribuição social descontados a mais, 

os contra-cheques, juntados demonstram que o Autor ocupava cargo de 

FunçãoComissionada ou de Direção e Assessoramento. Somente a partir 

da vigência da Lei nº 9.783 /99, não cabe mais o desconto da contribuição 

previdenciária incidência sobre o valor devido pelo exercício da função 

comissionada. Ainda, deve ser consideradas as possíveis alterações 

ocorridas na remuneração do Autor em decorrência da prorrogação das 

incorporações até setembro de 2001 (Medida Provisória nº 

2.225-45/2001). A Lei nº 10.887 /2004 revogou a Lei nº 9.783 /99, 

integralmente. Dado parcial provimento remessa necessária e à apelação, 

para reformar a sentença. TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 333688 RJ 

2002.51.01.012043-4 (TRF-2) Data de publicação: 16/11/2006 Assim, os 

pedidos iniciais devem ser parcialmente acolhidos, devendo ser restituídos 

os valores indevidamente descontados da autora, no entanto, a restituição 

deverá ocorrer de forma simples, visto que por não ter restado 

comprovado a má-fé, não incide restituição em dobro. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) MANTER os efeitos da tutela, tornando-os definitivos. B) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o valor de R$ 

14.137,77 (quatorze mil, cento e trinta e sete reais e setenta e sete 

centavos) a titulo de dano material acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos a partir da citação 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: 1000581-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE DEUS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000581-13.2017.811.0008 Pólo Ativo: LOURDES DE DEUS DE 

SOUSA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que estaria com fortes dores na região do abdominal e nas 

pernas, dirigindo-se ao PSF do bairro Mangueiras, onde o médico receitou 

dois medicamentos, sendo CARBAMAZEPINA ( 01 comprimido a cada 12 

horas) e XEFO (01 comprimido a cada 08 horas), a serem tomados 

durante três dias. Aduz que quando já tinha tomado o 5º comprimido do 

Carbamazepina, começou a sentir-se com tonturas e mal-estar, sendo 

socorrida pela vizinha, e que ao ler a bula do remédio percebeu que o 

medicamento não teria relação com o problema que estaria passando, 

ocorrendo evidente erro médico em receitar medicamento incorreto. Na 

contestação, a Reclamada aduz que a parte autora não comprova que o 

medicamento que causou seu mal-estar posterior, sendo certo que não há 

nenhuma comprovação neste sentido, pugnando pela improcedência da 

inicial. Pois bem, em analise as circunstâncias e documentos 

apresentados no processo, verifico que a parte autora deixou de fazer 

prova de suas alegações. Com efeito, a autora não comprova o motivo 

que teria se dirigido ao atendimento médico, assim, não se tem a certeza 

que o medicamento foi receitado incorretamente, em continuidade, não há 

nenhuma comprovação do mal-estar posterior alegado pela promovente. 

Dessa forma, a simples receita médica onde a autora aduz que não tinha 

relação com seu problema, sem haver comprovação de tais fatos, não é 

capaz de provar nenhum fato alegado. E nos termos do artigo 373, I do 

CPC, cabe a parte autora fazer provas dos direitos alegados. Assim, a 

improcedência da inicial se impõe. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011048-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011048-29.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIVINO FERREIRA LEAL 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 01.01.1994 a 29.04.2016, 

quando foi exonerado, restando as seguintes verbas rescisórias a serem 

quitadas, férias do período aquisitivo 2014/2015 – R$4.275,76; 4/12 avos 

do 13º proporcional de 2016 – R$1.425,24; 4/12 avos de 1/3 das férias 

proporcional de 2016 – R$475,08 e 4/12 avos de férias proporcionais – 

R$1.425,24, totalizando seus pedidos em R$7.601,32. Na contestação o 

município aduz que as férias e o 1/3 das férias 2014/2015 já forram 

pagos, pugnando pela exclusão deste pedido, e ao final requer a 

improcedência dos demais pedidos sob alegação de que o autor não tem 

direito a verbas rescisórias. Pois bem, verifico que o autor apresenta 

documento que comprova que as férias do ano 2014/2015 não foram 

cumpridas, sendo certo que somente pago o 1/3 constitucional dessas 

férias. E quanto aos demais pedidos, verifico que não há nenhum motivo 

que impeça a concessão ao autor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - SÚMULA 339 DO 

STJ - VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS - TERMO DE RESCISÃO DO 

CONTRATO DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUITAÇÃO - 

APELO DESPROVIDO. - Consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado, inclusive pela súmula 339 do STJ, é cabível ajuizamento da 

ação monitória em face da Fazenda Pública. - Ante a ausência de provas 

da quitação das verbas especificadas no Termo de Rescisão do Contrato 

de Trabalho, ônus atribuído à Municipalidade por força do art. 333, II, do 

CPC devida é a condenação do ente público ao pagamento. (TJ-MG - AC: 

10433110036749001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 

29/08/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/09/2013) Dessa forma, devido o pagamento do valor de R$7.601,32 

(sete mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos) devendo ser 

atualizados a partir da citação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

MUNICIPIO BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o valor de R$7.601,32 (sete 

mil, seiscentos e um reais e trinta e dois centavos) acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011326-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE REGO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011326-30.2017.811.0004 Pólo Ativo: SILVANE REGO DE 

OLIVEIRA SANTOS Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que exerce o cargo de agente comunitário de saúde (SUS) e esta 

enquadrada na CLASSE A / NIVEL 1, porém alega ter direito a ser 

enquadrada nas CLASSES C / NIVEL 6, porém não recebe o salário que 

faz jus, pugnando pelas diferenças remuneratórias pretéritas de, bem 

como as parcelas vincendas no decorrer da ação. Ainda a parte autora 

aduz que que seja aplicado o aumento das verbas de insalubridade de 

20% que a autora tem direito. O MUNICIPIO em sua contestação, aduz que 

a autora esta pugnando verbas retroativas há mais de cinco anos, 

devendo serem julgadas improcedentes, e ainda que não deve ser 

acolhidos os valores quanto as verbas insalubres. Quantos as verbas de 

elevação de nível, a autora comprova através dos documentos que possui 

direito ao recebimento de acordo sua elevação que já se encontra ativa. 

Sendo que a autora pleiteia as verbas retroativas desde abril/2015, 

totalizando R$9.016,07. Quanto ao pedido de insalubridade, verifico que a 

jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do recebimento de 

tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL 

DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em 

acréscimo de remuneração, como no caso dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente 

ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR o Município a efetuar o pagamento devido referente 

ao enquadramento que a autora se encontra, , sob pena de multa de o 

dobro da verba devida. b) CONDENAR a MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARÇAS/MT a pagar o montante referente R$9.016,07(nove mil e 

dezesseis reais e sete centavos, mais as verbas vencidas no decorrer no 

processo, referente verbas de características do nível/grau que a autora 

se encontra, acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária, pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação.. c) Sugiro improcedência do pedido de 

insalubridade. 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: 8010836-08.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARREIRA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA OAB - MT0019406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010836-08.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROGERIO BARREIRA 

RESENDE Pólo Passivo: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE 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 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTA, onde a parte autora alega que 

trabalhou para o Reclamado no período de 05.01.2011 a 10.04.2015, 

quando foi demitido sem justa causa. Aduz que não tinha carteira 

assinada, e portanto nunca fez jus de direitos trabalhistas, como férias, 

13º, fgts, pugnando pelo recebimento de tais verbas. Na contestação, o 

Reclamado alega incompetência territorial, e no mérito, aduz que não 

possui nenhum contrato com o autor, sendo certo que os serviços 

prestados eram pagos quando prestados, não havendo vinculo 

empregatício entre as partes. Pois bem, em analise aos documentos 

apresentados pelo autor, verifico que não comprova suas alegações, pois 

no extrato apresentado, existem depósitos de cheques sem identificação, 

e escassos depósitos em nome do reclamado, ainda quanto a despesa da 

prefeitura, existe somente o pagamento de um mês de serviço prestado 

como vigilante ambiental, do mês de agosto/2014, sendo certo que tais 

fatos por si só não são capazes de comprovar nenhum vinculo 

empregatício como o autor argumenta. Dessa forma, entendo nos termos 

do artigo 373, I, que incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do 

seu direito, e apenas testemunhas não são capazes de suprir tal 

condição, por se tratar de prova documental. Assim, não poderá os 

pedidos iniciais ser acolhidos, por ausência de provas do direito alegado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: 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.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 014/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE

1 – Divulgar a lista provisória dos candidatos aprovados para o Processo 

de Seleção de Conciliadores da Comarca de Cáceres/MT.

Classif. Candidatos Nota Nascimento

1. LETICIA COSTA BARROS - 74 - 16/10/1995

2. CHAYANE BEATRIZ CAMPOS COURA - 74 - 09/04/1997

3. JOELSON LUIZ DOS SANTOS - 72 - 01/11/1992

4. IAGO DE LIMA SERRAO - 72 - 26/03/1994

5. ANA PAULA GUERRERO TOBAL - 68 - 27/03/1992

6. TALIA MARIA DA SILVA - 68 - 03/09/1997

7. JONATAS FERREIRA PEREIRA - 64 - 23/07/1994

8. ELIEL ALVES CAMERINI SILVA - 64 - 01/06/1995

9. ANNE KAROLINE DO N. PEREIRA PINTO - 62 - 10/03/1994

10. RAPHAEL MUCIO FANAIA MONTEIRO - 58 - 16/01/1985

11. VIVIANE KELLY CASTRO SANTOS - 58 - 17/02/1987

12. IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA - 52 - 12/05/1994

13. ALINE RODRIGUES DE LOURDES - 52 - 30/11/1996

14. LUCAS JORGE BORGES - 52 - 12/12/1996

15. BRUNA RAFAELA DE A. VOLTOLINI - 50 - 24/05/1990

16. MAYSA SERAGLIO FURRER - 50 - 25/03/1994

17. ANIELE SOARES ALVES - 50 - 01/06/1994

18. TAMARA MARIANA P. P. DE CAMPOS Eliminado

19. YAGO PIZZATTO CORBELINO Eliminado

20. THALITA SOUZA SANTOS Eliminado

21. FERNANDO ZANCARO FERNANDES Eliminado

22. SANDRA ALVES VENDRAMEL Eliminado

23. MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI Eliminado

24. ANA FLAVIA DE FRANÇA MANGUEIRA Eliminado

25. DIEVELYN LOURRANNY B. N. MAGALHAES Eliminado

26. ARTHUR DE BARROS RODRIGUES Eliminado

27. DANIELLA CHRISTINA DA S. L. CARVALHO Eliminado

28. TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR Eliminado

29. RENAN DE MAGALHAES C. BASSAN Eliminado

30. ISMAR LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR Eliminado

31. MARIA DANIELA CAVALCANTE ALVES Eliminado

32. BEATRIZ GUERRERO TOBAL Eliminado

33. MAYARA DOS SANTOS ARAUJO Eliminado

34. GILMARA DE OLIVEIRA SANTOS Eliminado

35. ADRYELLY GREFF R. SILVA BARROSO Eliminado

36. LUIZ FELIPE G. AMARANTE DOS SANTOS Eliminado

37. VITORIA KAROLINE N. SILVA E SOUZA Ausente

38. DAYANE MARCIANO MORENO Ausente

39. ALEXANDRE HENRIQUE B. VIEIRA Ausente

40. EDUARDO MATSUMOTO KITADA Ausente

41. ATHAIZA KELLY DA SILVA CRUZ Ausente

42. LEONARDO DO PRADO GAMA Ausente

43. RENATA CRISTINE MARTINS NEVES Ausente

44. RAIANE DE CARVALHO NARCIZO Ausente

45. PEDRO SILVA RAMOS Ausente

46. PEDRO HENRIQUE SOPHIA DORADO Ausente

47. MARLON FERNANDES C. DE SOUZA Ausente

48. MARIANA BORGES DE CARVALHO Ausente

49. IZABELA CARVALHO SANTOS Ausente

50. LUDMILA CARLA CAMPELLO JORGE Ausente

51. ERNANI LUIZ LADEIA SEGATTO Ausente

52. KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDE Ausente

53. THAIS COSTA MARQUES FIDELIS SIMON Ausente

54. JOÃO VICTOR GOMES LACERDA SILVA Ausente

55. KARINA AYRES SILVA MOURA Ausente

56. ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO Ausente

57. FERNANDA LIMA PEREIRA Ausente

58. MAGDA PEREIRA OGLIARI Ausente

Edital nº 006/2011/PRES, item 11.3, acerca dos critérios de desempate:

11.3 – Na hipótese de empate, será dada preferência ao candidato que, 

pela ordem de prioridade:

I) que for mais idoso;

II) exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário;

II) exerceu função no Poder Judiciário;

IV) exerceu atividade extracurricular jurídica (estágio);

V) frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados 

Especiais promovido pelo Poder Judiciário;

VI) apresentou maior tempo de formação em nível superior;

VII) tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos 

Juizados Especiais

 2 - Dos Recursos

 2.1 - Os candidatos poderão interpor recurso, no prazo de 02(dois) dias 

úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do 

resultado, em conformidade com o subitem 10.1 do Edital nº 

006/2011/PRES de 16 de maio de 2011.

 2.2 - Os recursos deverão ser interpostos e protocolados diretamente na 

Central de Administração do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, 

devidamente fundamentados.

3.3 - Não serão aceitos recursos interportos por qualquer outro meio ou 

fora do prazo estabelecido no subitem 2.1 e 2.2.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum. Cáceres, 12 de junho de 2018.

José Eduardo Mariano. Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 178382 Nr: 1221-95.2015.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: RAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFS, SMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado CLEITON TUBINO 

SILVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194731 Nr: 362-45.2016.811.0006

 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: GILBERTO SILVA AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TALITA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado CLAUDIO PALMA 

DIAS, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob 

as penas do artigo 196 do CPC.

 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

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR advogado VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA

, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 28663 Nr: 3839-33.2003.811.0006

 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: SILO CARLOS RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SILLO RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado FRANCISCO 

MARIANO DOS SANTOS, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145959 Nr: 4084-29.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM, RPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado KRISTIAN 

SANTANA RAMOS,

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 40356 Nr: 5509-72.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG, AAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSG, ARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do falecimento do inventariante Aluisio Alves Rodrigues (fls. 451), 

destituo-o do encargo da inventariante e nomeio o Sr. Mario Gomes 

independente de assinatura de termo de compromisso.

Intime-se o inventariante ora nomeado para proceder com a regularização 

do polo ativo, trazendo aos autos os possíveis herdeiros de Aluisio Alves 

Rodrigues, caso haja, e cumprimento das determinações constantes às 

fls. 421, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21745 Nr: 2573-45.2002.811.0006

 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: IVONE MATIAS LEITE, LEONIZETE FRANCO LEITE DE 

MACEDO, PAULO MAEDER DE MACEDO JÚNIOR, MARIZA FRANCO LEITE 

CICCARINO, HUMBERTO CICCARINO FILHO, ALÍPIO CORRÊA LEITE NETO, 

SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO, MARA LÚCIA MATIAS LEITE, ELISAMA 

NOUJAIN LEITE, LUIZ ANTÔNIO FRANCO LEITE, RODRIGO DE CASTILHO 

MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, FERNANDO 

CESAR LOPES PIVA - OAB:9715-B/MT, RENATA CESCHIN MELFI - 

OAB:24560/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a inventariante Sandra Lúcia Leite Camilo para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, sob pena de aplicação do 

disposto no art. 622, II, do CPC.

 Após, devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 14093 Nr: 6603-84.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE 

TOMÁZIA DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Expeça-se segunda via do formal de partilha conforme requerido às fls. 

366.

 Em seguida, tornem os autos ao arquivo.

 Às providências. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 99 de 714



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 6467-58.2004.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal, intime-se a inventariante Sandra Lúcia 

Leite Camilo, para que proceda à juntada das certidões negativas e 

comprovante de pagamento ou isenção da GIA-ITCD do imóvel alienado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação do disposto no art. 622, II, 

do CPC.

 Após, devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132079 Nr: 796-10.2011.811.0006

 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: JOSÉ ANTONIO FARIAS, DEUZINA ROSA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILDO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT, PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para acostar aos 

autos declaração, com firma reconhecida, acerca da inexistência de 

quaisquer bens móveis ou imóveis em nome do inventariado, devendo ser 

alertada acerca da responsabilidade penal advinda de eventual 

declaração falsa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 18453 Nr: 4426-89.2002.811.0006

 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: NEDIR CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MANOEL BENEDITO DA SILVA E 

OUTROS, JOÃO MOISÉS DE ABDALLA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Dalmas Rodrigues 

- OAB:MT0018891

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para acostar aos 

autos às últimas declarações devidamente retificada, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do 

Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão para 

homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 231448 Nr: 2060-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando Marcelina 

Pereira Dias a levantar o saldo existente na conta vinculada em nome da 

“de cujus” Aparecido Donizeti Dias, na proporção exata como única 

herdeira.Expeça-se o necessário.Sem custas, haja vista que os 

Requerentes são beneficiários da Justiça Gratuita. Transitado em julgado e 

observado as cautelas legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 182198 Nr: 3597-54.2015.811.0006

 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: ALUIZIO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMARCIA PINTO DE ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para condenar a Requerida à obrigação de proceder a outorga da 

Escritura Pública de Transferência e Cessão de Direito Hereditário da sua 

quota parte vendida ao Requerente, conforme pactuado, no prazo de 30 

(trinta) dias.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em não sendo 

cumprida a determinação, no prazo estipulado, fixo à requerida multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais).Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,0 (mil reais), nos 

termos dos artigos 82, § 2º e 85 do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192815 Nr: 10051-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o divórcio direto requerido por Idê Aparecida de Souza Cordeiro 

em desfavor de Antonio Aparecido Cordeiro.Consequentemente, declaro 

cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.Por derradeiro, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil.Oficie-se o Cartório de Registro Civil da Comarca de Aparecida do 

Taboado/MS para as averbações necessárias. Sem custas.Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191587 Nr: 9292-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DA CRUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECRETAR o divórcio direto 

requerido por Rosemeire da Cruz Silva em face de Alexandre Matias da 
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Silva. Consequentemente, declaro cessados os direitos e deveres 

decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve.Por derradeiro, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil.A requerente voltará a utilizar o nome de 

solteira, qual seja Rosemeire Amancio da Cruz.Oficie-se o Cartório de 

Registro Civil desta Comarca para as averbações necessárias.Ciência ao 

Ministério Público.Sem custas.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, mediante as baixas necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167212 Nr: 4037-84.2014.811.0006

 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: FDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à contadoria do Juízo para atualização do débito 

alimentar acrescendo ao valor multa de 10% (dez pontos percentuais).

Com o cálculo, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o 

que entender de direito.

Às providências.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002548-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DIMAS FARIA (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, 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, 12 de junho 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002563-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CANDIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 12 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002564-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 12 de junho de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002173-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA DO DESENVOLVIMENTO DE CACERES-MT (AUTOR)

SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

impulsiono os autos, a fim de intimar o advogado, legalmente constituído, 

para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 03 

de setembro de 2018, às 15h:30min, a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. Cáceres 

Mt , 12 de junho de 2018. ELIANA DE FATIMA SEGATTO MENDES 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002575-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA EDUARDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

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, 12 de junho 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002589-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO SILVA (EXECUTADO)

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, 12 de junho 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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002590-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (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, 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, 12 de junho 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138947 Nr: 8490-30.2011.811.0006

 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: E.BORIM ME, EDSON BORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pela Requerente é Tempestivo. Certifico ainda, que a 

Requerente ora denominada Apelada, não efetuou o preparo tendo em 

vista ser beneficiária da justiça gratuita. Isso posto, nos termos do art. 

152, VI do CPC, INTIMAM-SE a parte Requerida, ora denominada Apelada, 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 233370 Nr: 3337-69.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LUIZ DA SILVA CRUZ, GISELE DO ESPÍRITO 

SANTO, TOMAZ MARTINHO DA CRUZ, LIBERATO DE MORAES, 

CRISTIANO VIANA DE MORAES, SEBASTIÃO PEDRO FILOMENA, ELEM 

ROCHA DE OLIVEIRA, ROSAINE ANTONIO SANTANA DA COSTA E SILVA, 

IVONE SILVA DO PRADO, ALCINDO VOLMIR KERKHOFF, MOACIR 

PAULINO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO DE CARVALHO - 

OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – A fim de possibilitar a análise do pleito de gratuidade de justiça, com 

fundamento no art. 99, §2º do CPC , INTIME-SE a parte demandada 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.

 2 – Após, venham os autos CONCLUSOS para as devidas deliberações.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65560 Nr: 3073-38.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO HIGINO DE CAMPOS, JOSÉ OTÁVIO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZ JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉSIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13899, KÉZIA BARBOSA DA SILVA - OAB:13899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT
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 DESPACHO

1 – Diante da notícia de que houve cumprimento da medida de reintegração 

de posse determinada neste processo, conforme se nota às fls. 230/232 

dos autos dos Embargos de Terceiro - Código 233370, bem como a 

informação do Comando da Polícia Militar constante à fl. 415 destes, este 

Juízo DETERMINA seja promovida a juntada do mandado devidamente 

cumprido, com a certificação do ocorrido.

INTIME-SE os Oficiais responsáveis pela diligência para fazê-lo 

imediatamente.

Ressalte-se que para adoção de providências pelo Juízo, mostra-se 

imperiosa a aferição quanto aos limites da reintegração de posse do 

imóvel, o que somente poderá ocorrer depois da juntada do mandado e 

sua certidão.

2 – PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a correta autuação de documentos 

e folhas, promovendo a abertura de novo volume dos autos a partir da 

formação de 200 folhas.

3 - Com o cumprimento das medidas acima, venham os autos CONCLUSOS 

para as devidas deliberações.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 226805 Nr: 12016-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO TOMAZ DA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO HIGINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉZIA BARBOSA DA SILVA - 

OAB:13899

 DECISÃO

1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil.

 2 – Tendo em vista que o Novo Código de Processo Civil passou não 

apenas a instigar, mas também exigir a prévia tentativa de autocomposição 

antes do julgamento, tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cáceres/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual.

 3 – Na hipótese de restar infrutífera a composição amigável, 

DETERMINA-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 - PROMOVA-SE a correta autuação das folhas dos presentes autos, 

adequando-se ao disposto na CNGC que prevê a abertura de novo volume 

a cada 200 folhas.

6 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6818 Nr: 422-48.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MASSAFUMI MATSUSHITA, IRACEMA 

TOMICO MATSUSHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da da 2ª vara 

cível, retirar a Carta Precatória cuja finalidade é a citação, e protocolizá-la 

através do sistema PJE. Após deverá acostar aos autos comprovante da 

distribuição da deprecata na Comarca indicada no documento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5031 Nr: 260-92.1994.811.0006

 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: CLAUDIO PALMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ZILIANI, VALDECIR RODRIGUES 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERNANDES 

FRANCO ZILIANI - OAB:8073, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código: 5031DECISÃO1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente intimada, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida (fl. 637), nem se manifestou. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, uma vez juntado o 

valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido do exequente de 

fls. 626/633, a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da 

execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja 

processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ.(...) 6 – Havendo requerimento da parte interessada, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais bens 

localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor.7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 28 de maio de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198160 Nr: 2363-03.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONY ROGER LEMOS VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Código 198160

DECISÃO

1 – INDEFERE-SE o pedido de reconsideração feito pela parte autora às 

fls.186/189, uma vez que não restou demonstrado que a genitora do 

patrono da parte autora possua poderes para receber ou dar quitação nos 

presentes autos, sendo, portanto, estranha à lide.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias 

apresentar a conta bancária da parte ou do causídico.

3 – Apresentados os dados bancários, EXPEÇA-SE alvará no valor 

depositado (fl. 211/214).

 4 – Caso a conta indicada não seja da própria parte autora, INTIME-SE o 
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autor pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de 

garantir-lhe ciência da liberação, na forma do item 2.13.3.3 da CNGC .

5 – Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

6 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres, 07 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 59818 Nr: 6117-02.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS, BDBS

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

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Código n. 59818

DESPACHO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que os pedidos realizados à fl.344 

já foram devidamente apreciados por este juízo na decisão de fl. 315, que 

deferiu, entre outras diligências, a realização de buscas junto ao INFOJUD 

e RENAJUD.

2 – Cumpre ressaltar que a decisão anterior determinou de pronto a busca 

de bens em todos os mecanismos colocados à disposição do Poder 

Judiciário, com advertência de que eventual reiteração de pedidos 

importaria no arquivamento do processo por inércia do credor.

3 – Assim, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 07 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184051 Nr: 4676-68.2015.811.0006

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINO PADILHA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na 

Ação de Imissão de Posse, para determinar:a)A imissão do autor Davino 

Padilha Vieira na posse do Lote de terreno urbano, no Loteamento USA, 

na Rua dos Reyes Maldonado, esquina com a Rua Coronel Henrique, Lote 

18, Quadra 09, bairro Maracanazinho, Cáceres/MT, averbado sob a 

matrícula 17.688 Livro n. 02-M, fls. 196 no Cartório do 1º Ofício da 

Comarca de Cáceres.b)Condenar a ré ao pagamento das perdas e danos 

experimentados pelo autor com despesas de alugueis desde a data da 

notificação extrajudicial até a efetiva desocupação do imóvel, sendo que 

de tal valor deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do evento 

danoso (data da notificação extrajudicial).Após o trânsito em julgado, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de imissão na posse.CONDENA-SE a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e de honorários 

advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.Por corolário, EXTINGUE-SE 

o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 

as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de 

estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 11 de junho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160708 Nr: 8523-49.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A, CRE CENTER 

INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME

 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: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11640

 Código n. 160708

DECISÃO

1 – Diante do edital de citação expedido às fls. 241, este juízo NOMEIA a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curador especial da 

ré CRE CENTER INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA-ME, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente para apresentar resposta em favor dos aludidos 

réus, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.

2 – Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o autor para dar andamento ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Na sequência, PROMOVAM-SE os atos de impulso devidos, 

notadamente com a intimação da parte contrária, se for o caso.

4 – Em seguida, voltem os autos CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 11 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92696 Nr: 7788-55.2009.811.0006

 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: JSL, PSDLM, SMDPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 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: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13242-A

 POSTO ISSO JULGO PROCEDENTE o pedido manejado pela empresa 

JUBA SUPERMERCADO LTDA em desfavor de BRASIL TELECOM S/A - OI, 

para confirmar a Liminar deferida à fl.39 e determinar a disponibilização do 

histórico das ligações telefônicas recebidas pelas linhas: i) 3223-4200, ii) 

3223-1866, iii) 3223-3994, iv) 3223-2387, v) 3223-2023, vi) 3223-3759 e 

vi) 3223-8950 na data de 28/09/2009, no período das 14h30 às 

17h30.DETERMINO a entrega à autora do anexo magnético denominado 

DISQUETE, constante a fl.51, mediante certidão nos autos.Condeno a 

requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

85, §8º, do CPC.A propósito, nas causas em que for inestimável ou 

irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito 

baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, 

observando o disposto nos incisos do § 2o.Nesse sentido, orienta a 

jurisprudênciaTrata-se de recurso de apelação interposto contra a 

sentença de fls. 32/33, cujo relatório se adota, que julgou procedente a 

ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por MARIA DE 

OLIVEIRA MAIA SILVA em face de BV FINANCEIRA , “para presumir 

verdadeiros os fatos que por meio dos documentos objeto desta ação, o 

autor pretendia demonstrar, nos termos do art. 400, I do CPC. Condeno a 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa corrigido.”. Inconformado, apela o 

autor (fls. 35/42), formulando pedido majoração da verba honorária 

arbitrada. Anota-se que o recurso é tempestivo, foi recebido, processado, 

mas não contrariado. É O RELATÓRIO. O apelo merece provimento. Na 

linha adota em casos similares, considera-se adequada a verba honorária 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para as causas dessa natureza e 

complexidade.”. (TJ/SP. 22ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº 
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1017561-58.2016.8.26.0002. Relator: ALBERTO GOSSON. Data de 

julgamento: 4 de agosto de 2016)Certificado o trânsito em julgado, 

aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da parte 

interessada na execução do julgado. Transcorrido in albis o prazo fixado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Cáceres, 18 de 

outubro de 2016.Wladys Roberto F. do Amaral Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142408 Nr: 193-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDENIO PEREIRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ELISANGELA CARVALHO DA 

SILVA - OAB:6563 A

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, razão por que CONFIRMA a decisão de fls. 17/19, no que toca à 

restituição dos valores bloqueados à parte embargante. CONDENA-SE a 

parte embargada no pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Com o trânsito em julgado, 

TRANSLADEM-SE cópia da sentença/acórdão aos autos da execução em 

apenso. Após, ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas 

necessárias.INTIME-SE. CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 06 de março de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito DADOS DO 

PROCESSO: Processo (PJE) n.: PJE- 1003263-32.2017.8.11.0006 Tipo: 

Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: EDVÂNIA DA CONCEIÇÃO LEITE, 

brasileira, casada, professora, portadora da cédula de identidade 

nº752.007, inscrita no CPF sob o nº 496.215.641-15, e seu esposo EDSON 

DA SILVA CAMPOS, brasileiro, segurança, portador do RG nº 0644799-6, 

inscrito no CPF sob o nº453.272.971-87, ambos residentes e domiciliados 

na Rua Dom Thomaz, Quadra 16, Lote 13, Loteamento São José, Cáceres– 

MT Parte Requerida: Espolio de JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO 

DA SILVA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE: LUIZ CÉSAR 

PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 

208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva e Dalva Pinto da Silva, 

nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com endereço na Avenida 

do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em Cáceres-MT PESSOAS A 

SEREM INTIMADAS (TERCEIROS INTERESSADOS): FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência dos termos do 

pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos termos do art. 

259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, 

este com aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: " Trata-se Ação de 

Usucapião Individual Urbano Loteamento São José, EDVÂNIA DA 

CONCEIÇÃO LEITE, brasileira, casada, professora, portadora da cédula de 

identidade nº752.007, inscrita no CPF sob o nº 496.215.641-15, e seu 

esposo EDSON DA SILVA CAMPOS, brasileiro, segurança, portador do RG 

nº 0644799-6, inscrito no CPF sob o nº453.272.971-87, ambos residentes 

e domiciliados na Rua Dom Thomaz, Quadra 16, Lote 13, Loteamento São 

José, Cáceres– MT, por seu procurador judicial que a presente 

subscreve(DOC. Anexo ),intimações em seu endereço profissional sito na 

Rua XV de Novembro, nº 336, Bairro Centro, Cáceres – MT, vem a 

presença de Vossa Excelência, na forma prevista o artigo 1.238, do 

Código Civil Brasileiro, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO em face de do espolio de JOSÉ PALMIRO DA SILVA e 

DALVA PINTO DA SILVA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE: LUIZ 

CÉSAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva e Dalva Pinto da Silva, 

nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com endereço na Avenida 

do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em Cáceres-MT, conforme termo 

de compromisso assinado nos autos da Ação de Inventário de Bens, COD 

52001, em tramite pela Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, 

pelos motivos de fato e de direito adiante aduzidos A presente demanda 

tem como objeto um lote de terreno urbano, situado do Loteamento 

denominado São José, denominado “ LOTE 13QUADRA 16”, com área de 

360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), registrado no 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – MT, sob a matrícula nº 

27.009, a fls. 241do livro nº 02– L , cujos limites e confrontações seguem 

indicados na matricula. A posse dos autores remonta os idos de 1996, 

pois advém do Contrato firmado com a Herdeira Ré (ADRIANA PALMIRO 

DA SILVA), conforme comprovante de pagamento. Conforme se verifica a 

posse do imóvel, fora transferida aos autores em meados do ano de 1996, 

que de ora em diante passaram a utilizar o local, como residência habitual. 

III- DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO A posse dos autores remonta mais de 

15 (quinze) anos, fazendo “jus”, portanto, à obtenção do domínio na forma 

desde o início da posse, qual seja, usucapião EXTRAORDINARIO, 

considerando que, os representantes do espolio do Sr. JOSÉ PALMIRO DA 

SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, encontra-se impedidos de proceder à 

transferência definitiva da propriedade em favor dos autores uma vez que 

o inventário, não fora concluído até a presente data” Considerando que os 

autores exercem à posse mansa e pacífica do imóvel urbano, sem 

qualquer oposição dos herdeiros proprietários, utilizando-o com inegável 

ânimo de dono há mais de 15 (quinze) anos, alcançando assim, o lapso 

temporal necessário há aquisição da propriedade mediante usucapião 

extraordinária Dessa forma, sendo os autores legítimos possuidores da 

referida área da qual detém a posse mansa, pacífica e prolongada, não 

restam dúvidas de que, possuem legitimidade ativa para requerer que lhe 

seja declarada a propriedade do imóvel. B) DA LEGITIMIDADE PASSIVA No 

caso em comento, a legitimidade passiva é incontestável. Vejamos: O 

processo histórico da ocupação do loteamento denominado SÃO JOSÉ, 

localizado as margens da Av. Santos Dumont equina com a Rua dos 

Lavapés no bairro São José, decorre da aprovação do loteamento na 

prefeitura, solicitada pelo detentor do domínio JOSÉ PALMIRO DA SILVA e 

sua esposa DALVA PINTO DA SILVA, ambos já falecidos, conforme 

averbação do lançada junto à margem da matrícula do imóvel AV-R.2.M. 

27.009, efetuada no 07 de junho de 1996. Deste modo, a legitimidade 

passiva do Espólio e incontestável, uma vez que, conforme, dito 

anteriormente, José Palmiro da Silva e sua esposa foram responsáveis 

pela implantação do Loteamento, cabendo ao espólio desde, responder 

pela regularização do referido loteamento urbano. 2- Requer-se a citação 

dos demandados representados pelo inventariante qualificado no 

preambulo da inicial, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena 

de revelia e suas consequências jurídicas. 3- informa que os réus 

ESPOLIO DE JOSE PALMIRO DA SILVA e são representados pela 

ADVOGADA MARCIA PALMIRO DA SILVA, ao qual responde pelo 

endereço eletrônico: marcia.palmiro@hotmail.com 4- Uma vez que os 

autos encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência, 

requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos autores, uma vez 

que os mesmos não possuem meios para arcar com as custas deste 

processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5- Requerer-se 

ainda, a ciência das Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para 

que se manifestem sobre eventual interesse na causa, assim como a 

intimação do órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei 

requer a citação dos confinantes, abaixo qualificados, para manifestar se 

há ou não interesse na causa. Ø LADO DIREITO: Hurtado da Silva. Rua 

Dom Tomaz, Quadra 16, Lote 14 – Bairro São José. Fone (65) 9 
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9915-0200. Ø LADO ESQUERDO: Ademildo Pereira de Oliveira. Rua Dom 

Tomaz, Quadra 16, Lote 12 – Bairro São José. Fone (65) 9 9618-9959. Ø 

FUNDOS: Casa Fechada – proprietário desconhecido. 7 os autores 

pretendem demonstrar a verdade dos fatos alegados, através da 

produção de prova documental e ainda, oitiva de testemunhas, tudo desde 

já requerido. 8- Requer-se a expedição de edital, com a finalidade de 

tornar pública a existência da presente demanda tornando possível a 

habilitação eventuais interessados (litisconsortes), 9- Com vistas a 

chegarem a um denominador comum, colocando fim a presente demanda, 

os autores manifestam que possuem interesse na realização de audiência 

de conciliação 10- Julgar procedente os pedidos da presente ação, 

declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente 

demanda (Quadra 16, Lote 13), objeto da Matrícula nº 27.009, de 

24/08/1998- RGI de Cáceres-MT, ordenando a expedição do competente 

mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva 

(em definitivo) a sentença em nome dos autores qualificados no preambulo 

desta inicial; 11- Sejam ainda, condenada a Requerida ao pagamento de 

custas, taxas e despesas processuais, além dos honorários de 

sucumbência; Dá-se à presente o valor de R$ 27.775,00 (vinte e sete mil 

setecentos e setenta e cinco reais), conforme valor venal do imóvel, 

constante no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal. Termos em que 

pede e espera deferimento. Cáceres-MT, 20 de Maio de 2017. PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA OAB-MT 11.483". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado no Loteamento denominado São José, denominado “ LOTE 

13QUADRA 16”, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L. DESPACHO: " 

Vistos, etc. Cumpra-se integralmente o despacho de (ID 10741313), 

sendo: tão somente a citação pessoal dos Confinantes, consignando-se 

as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 344, ambos do 

CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, para a ciência 

dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 

dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da 

Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - a intimação da 

União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de recebimento, para 

que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação 

analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se o Requerido para 

regularizar a representação processual, qual seja, a juntada da 

procuração. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cáceres-MT, 16 de maio 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 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, Marcos José Cosme da Silva 

(Técnico Judiciário), digitei.. Cáceres/MT, 12 de junho de 2018. Marcos 

José Cosme da Silva Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001250-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AMADOR REIS (REQUERIDO)

 

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 retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 12 de junho de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento do mandado retro 

expedido.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1002268-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BERNARDO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MARCIO VIANA (EMBARGADO)

JUDSON SANDER PRATA (EMBARGADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGANTE EFETUAR O PREPARO DA 

MISSIVA Impulsiono os autos para intimar a parte embargante, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o 

preparo da Carta Precatória a ser expedida à comarca de Porto 

Esperidião/MT, com a finalidade de citar e intimar pessoalmente parte 

embargada Sr. JEFFERSON MÁRCIO VIANA (ID 13307556). Cáceres/MT, 

12 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001983-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EMBARGANTE)

RODRIGO PEREZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 13 de 

agosto de 2018 às 14h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 12 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 71971 Nr: 9376-68.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO MURILO MUNIZ - 

OAB:MS0012145, Bruno Torquete Barbosa - OAB:9127/O

 Vistos, etc...

Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Exequente sobre a 

petição/pedido de fls. 246/247, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 698 Nr: 294-96.1996.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DE SOUZA GATTASS, LEILA 

VALDERES SOUZA GATTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yago Gattass Crepaldi - 

OAB:21108

 Vistos, etc.

Cuida-se ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A em 

desfavor de SHEILA DE SOUZA GATTAS e LEILA VALDERES SOUZA 

GATTAS.

 Tramitando regularmente o feito, as partes noticiaram a composição de 

acordo realizada em fls.455/456.

Analisando os termos e condições do referido acordo, não vislumbro 

qualquer vício impeditivo da sua homologação.

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado 

entre as partes, acostado em fls. 455/456, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.

Informe a parte Exequentes se o acordo foi cumprido, no prazo de dez 

dias. Após o decurso, retorne concluso para análise dos pedidos de fls. 

458.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 31853 Nr: 1727-57.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACIANE DA SILVA GATTAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Vistos, etc...

Atento aos autos verifica-se, que na condução do processo o procurador 

da parte executada manifestou no processo por diversas vezes sem 

colacionar qualquer tipo de procuração capaz de comprovar sua 

habilitação legal.

Diante do exposto, vejamos o que aduz o Código de Processo Cível 

especificamente em seu 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.

Por um lapso o mesmo ainda ficou cadastrado no sistema Apolo apto a 

receber intimações em nome da executada. Haja vista que o feito possui 

mais de 15 anos sem findar sua resolução, hei por bem, determinar a 

intimação do Advogado Dr. Atila Silva Gattas para que no prazo de 15 dias 

colacione procuração, bem como para que indique endereço da parte 

Executada, sob pena da exclusão do sistema.

 Transcorrido prazo sem manifestação do procurador, fica deferida a 

citação por Edital tendo em vista que a parte Exequente esgotou todos os 

meios para promover a citação da Executada.

Após transcorrer prazo expeça-se o necessário. Caso manifeste-se 

promova a conclusão do feito para outras deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 144297 Nr: 2234-37.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PINHEIRO LACERDA - 

OAB:DF/39325, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:9498-MS

 Vistos, etc.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado (art. Art. 513, §2°, I do 

CPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma prevista do art. 523 do CPC.

Acaso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá ainda sobre o 

montante devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, 

§1° do CPC.

 Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os

 atos de expropriação. (art. 523, §3°).

 Decorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se o necessário sem 

prejuízo da realização de diligências no sistema RENAJUD e BACENJUD, 

para as quais deverá ser feito conclusão do feito após a expedição do 

mandado de penhora, avaliação e demais atos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 52625 Nr: 1808-35.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP & COMÉRCIO, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, CAROLINA B. P. SALVADOR - OAB:MT/10.279, EDUARDO FARIA 

- OAB:4318, JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, RENATA 

ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246-MT

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de suspensão solicitado.

Após o decurso, promova o Credor o andamento ao feito, no prazo de até 

quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148946 Nr: 7518-26.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIPA PADARIA E DOCERIA LTDA-ME, 

MARCELO SILVA, ANDREA CARLA ALVES FIGUEIREDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT

 Vistos, etc...

Reoportunizo para que a parte exequente manifeste no feito sobre o teor 

do despacho de fls. 243, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137659 Nr: 7024-98.2011.811.0006

 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: HÉLIO DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Diante da resposta do Ofício de fls. 103, e por se tratar de informações 

indispensáveis para resolução da lide, concedo prazo de 60 (sessenta 

dias) dias a fim de que o Banco realize a pesquisa.

Pelo exposto, expeça-se ofício a fim de informar sobre o prazo concedido 
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devendo consignar que após o decurso deverá o Banco do Brasil 

colacionar o resultado da busca em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150376 Nr: 9126-59.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA-ME, 

DOUGLAS MILTON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reoportunizo para que a parte exequente manifeste no feito sobre o 

inteiro teor do despacho de fls. 104, no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138773 Nr: 8298-97.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como a parte Exequente não tem pressa em buscar assegurar algum 

resultado pratico, defiro o pedido de suspensão como solicitado.

Após o decurso e nos 15 dias subsequentes, deverá a parte Exequente 

promover o andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 157666 Nr: 5377-97.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDROM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

TRANSPORTES LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585 OAB/SP, JACK IZUMI OKADA - OAB:90.393 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reitero a intimação da parte Exequente para que manifeste no feito sobre 

a correspondência de fls. 75, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 517-92.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANA LAURA ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO XAVIER DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Cuida-se de ação na fase de cumprimento de sentença.

Este juízo homologou acordo firmado entre as partes, e intimada a parte 

Credora por duas vezes nada manifestou.

Assim, julgo extinto estes autos, nos termos do art. 487, inciso iII, alínea 

"b" do CPC.

Em caso de eventual notícia de descumprimento do acordo, a parte poderá 

pleitear a continuidade do feito.

Sem custas.

Intimem-se.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148843 Nr: 7400-50.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE PIRES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Defiro os pedidos de fls. 162.

Expeça-se o necessário para averbação da dívida no Serasa.

Após o decurso do prazo solicitado, intime a parte Exequente para 

comprovar às diligências realizadas para pesquisa de imóveis, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137364 Nr: 6664-66.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI SUDOESTE-COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC.DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE em face de JAIME CÂNDIDO DA SILVA, já 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos, verifico que os últimos pedidos feitos pelo Autor 

tinha a finalidade de suspender o feito, e mesmo após transcorrer toda a 

suspensão ainda se manteve inerte, mesmo sendo intimado fls. 63. No 

entanto, reoportunizado prazo, sob pena de extinção, deixou de dar 

prosseguimento ao feito.

Deste modo, há desídia do autor, tendo em vista que deixou de promover 

os atos e diligências necessárias para impulsionar o andamento do feito.

Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias, por 

omissão da parte autora, sendo, portanto, medida imperativa a sua 

extinção.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Publique-se.

Intime-se.

Custas já recolhidas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 46360 Nr: 4425-02.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES em face de LEANDRO HENRIQUE 

MARTINEZ já devidamente qualificados.

 Tramitando regularmente o feito as partes compuseram acordo, 

devidamente homologado por este Juízo (fls. 178).

 Em fls. 227, a parte credora noticiou que o devedor adimpliu totalmente 

com sua obrigação.
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 Assim, ante o exposto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Intimem-se.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58702 Nr: 4995-51.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EVEREST 

LTDA-ME, ELZITO RODRIGUES BARBOSA, SILMA APARECIDA FRANCO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, ACOLHO 

o pedido da pretensão nele deduzida, PARA SUPRIR A CONTRADIÇÃO ali 

apontada, no que concerne ao erro de publicação realizado pelo sistema, 

nos termos do art. 1.022 do CPC.Sendo assim permaneça a Sentença 

proferida em fls. 195.No mais defiro o pedido de fls. 202/203, e promovo a 

baixa da restrição lançadas por este Juízo no sistema 

RENAJUD.Intime-se.Cumpra-se.Sem manifestação arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148952 Nr: 7524-33.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819 PR, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT, LEANDRO 

LADEIA SEGATTO - OAB:20324, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:17.455/MT

 Vistos etc.

 Ante a desídia do Procurador, intime-se pessoalmente o credor para 

promover o regular andamento do feito (fls. 247), suprindo a falta nele 

existente, no prazo de 10 (dez) dias. Fica anotado que a inércia resultará 

na baixa da penhora e arquivamento da execução.

 Enquanto a parte Exequente deixar de ser desidiosa e não promover o 

devido andamento ao feito deixo de analisar o pedido de suspensão de fls. 

253.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80197 Nr: 6815-37.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLYNE MIRYELLEN NASCIMENTO FERREIRA 

CAMPOS, DALVANETE DO NASCIMENTO, DALVANETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de anotação da dívida nos registros do Serasa e pesquisa 

de bens imóveis apenas em relação à pessoa jurídica. Em relação aos 

sócios como não são partes e não foi pleiteada a desconsideração da 

personalidade jurídica, indefiro por ora.

Nos termos do art. 782, § 3º do CPC, providencie a escrivania a expedição 

de ofício ao SERASAJUD.

Segue, em anexo, pesquisa realizada no Renajud de veículos e de também 

no sistema da Anoreg, não constando a existência de qualquer 

escritura/registro de imóveis, conforme segue em anexo.

Oficie para a Marinha requisitando informação acerca da existência de 

embarcação em nome da Executada.

Na forma do art. 139, V do Código de Processo Civil, designo audiência 

para o dia 01/08/2018 às 17:30 horas, para a tentativa de 

autocomposição.

 Ficam as partes intimadas através de seus respectivos Advogados.

 Advirto as partes de que a ausência injustificada caracterizará atentado à 

dignidade da justiça, sujeito a multa!

Fica ainda intimado o Advogado da devedora à fornecer no prazo de 15 

(quinze) dias o endereço atualizado do local onde a executada 

encontra-se desempenhando suas atividades (art. 77, V do CPC) sendo 

certo que a omissão desta informação também implica atentado à 

dignidade da justiça sujeito a multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7285 Nr: 919-96.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO - ME, 

MANOEL DE ARRUDA SILVA, MANOEL DE ARRUDA E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODIN DA SILVA CIRALLI - 

OAB:2.551

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fls. 434. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 178858 Nr: 1546-70.2015.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSÉ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - OAB:14559, ÉRIKA 

BUTARELLO GENTILLE DE CAMARGO - OAB:6558-B, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3584-A, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 169034 Nr: 5450-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI XISTO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON GALONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:

 Assim, ante o exposto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.Em conformidade com art. 877 do CPC, determino à 

lavratura do auto de adjudicação do bem ofertado as fls. 170.Beneficiário 

de justiça gratuita.Intimem-se.Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192549 Nr: 9892-10.2015.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO BISPO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por ITÁU SEGUROS S/A em 

face de AURÉLIO BISPO RODRIGUES, já devidamente qualificados.

 Compulsando os autos, verifico que a última manifestação do autor foi 

feita em setembro de 2017 conforme se extrai da fl. 77.

Instado a manifestar por duas vezes no feito (fls. 78 e 82) o Exequente 

quedou-se inerte.

 Deste modo, há desídia do autor, tendo em vista que deixou de promover 

os atos e diligências necessárias para impulsionar o andamento do feito.

Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias, por 

omissão da parte autora, sendo, portanto, medida imperativa a sua 

extinção.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Publique-se.

Intime-se.

Custas já recolhidas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150892 Nr: 9694-75.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR-JEROS CONTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de RRR-JEROS CONTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

COMERCIAL LTDA, já devidamente qualificados.

 Compulsando os autos, verifico que a última manifestação do autor foi 

feita em Maio de 2017 conforme se extrai da fl. 108.

 Instado a manifestar por duas vezes no feito (fls. 114 e 116) o Exequente 

quedou-se inerte.

 Deste modo, há desídia do autor, tendo em vista que deixou de promover 

os atos e diligências necessárias para impulsionar o andamento do feito.

Com efeito, o processo encontra-se parado há mais de 30 (trinta) dias, por 

omissão da parte autora, sendo, portanto, medida imperativa a sua 

extinção.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Publique-se.

Intime-se.

Custas já recolhidas.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 5121-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO VIGNARDI, IVO EDUARDO 

AMARAL VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 ... Conforme se extrai dos autos a parte devedora requereu a redução da 

penhora, a fim de a venda judicial recaísse tão somente sobre parte do 

imóvel dado em garantia. Quanto a tais fundamentos, verifico que este 

Juízo já se posicionou nos autos por duas vezes, indeferindo o pedido da 

parte devedora no que concerne a alienação parcial do imóvel, conforme 

se extrai da decisão de fls. 133/ 134 e fl. 191, porquanto, conforme já 

salientado, não há que se falar em redução da garantia, tendo em vista 

que não cabe a este Juízo reduzir/alterar garantia hipotecária ofertada 

livremente pela parte devedora. Não obstante, conforme se extrai da 

sentença dos autos de embargos em apenso, não vigora o pedido de 

desconstituição da penhora/suspensão da alienação do imóvel em razão 

da venda de parte do imóvel, pelos próprios fundamentos expostos na 

sentença dos embargos. Portanto, pelos próprios fundamentos expostos 

nas decisões de fls. 133/134, fl. 191 e sentença dos embargos em 

apenso, rejeito os pedidos da parte devedora, e determino o 

prosseguimento do trâmite processual, permancendo a penhora sobre o 

imóvel em questão para fins de satisfação do crédito exequendo. 

Cumpra-se a escrivania conforme determinado na decisão de fls. 190 – 

verso, devendo providenciar “nova impressão dos cálculos de fls. 

138/154, atentando que a orientação de formato da página de cálculos é 

paisagem e não retrato. Tal medida faz-se necessário em razão da 

impressão não constar todo o conteúdo do documento.”. Após a 

providência, intime-se a parte executada para se manifestar quanto aos 

cálculos no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, tendo em vista que o leilão 

judicial teve resultado negativo (fl.191 – verso), manifeste-se o credor 

requerendo o que entender pertinente para satisfação da dívida no prazo 

de 15 dias. No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 213968 Nr: 2329-91.2017.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO LOURDES DA FONSECA, MARIA CLAUDIA 

VENDRAMINI DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 Face ao exposto, com supedâneo na motivação supra e demais normas 

atinentes à matéria, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos e em atenção ao 

princípio da sucumbência, condeno os Embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes estabelecidos no 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Intimem-se. Após o decurso do 

prazo recursal, certifique nos autos de execução, desapense-se e 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 102775 Nr: 7872-22.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO TEODORO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 Vistos, etc...

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Requerida sobre a 

petição e pedidos de fls. 436/438, no prazo de 15 dias.

 Após retorne concluso.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173641 Nr: 8961-41.2014.811.0006
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 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 DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS, 

ESPÓLIO DE ANGELINA GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 Como a providência a ser cumprida pela parte Autora deve ser objeto de 

regularização diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, arquive-se 

estes autos.

Acaso seja necessária alguma providência do juízo, cujo pedido deve ser 

indicado futuramente, desarquive-se e retorne concluso.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 14178 Nr: 230-13.2001.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUÁRIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA SILVA, SAMUEL DE ALMEIDA, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, LICINIO DA SILVA, DOMINGOS DA SILVA, 

GILSON DA GUIA RAMOS, MARCIA PERPÉTUA FAZOLO EGUES, ANTONIO 

RIBEIRO FILHO, ADILSON DA SILVA GOMES, IVANILDA APARECIDA DOS 

SANTOS DA SILVA, JOSE LUIZ DA SILVA, ROSINEIA VIERIA DA SILVA, 

LUIS JOSE DA SILVA RODRIGUES, ANTONIO CARLOS RIBEIRO, MANOEL 

CRISTIANO RIBEIRO BATISTA, MARLI DELFINO RIBEIRO, AGNALDO 

ADAME, LOURENÇO DA SILVA BARBOSA, MARIA ELIDIA DE CAMPOS 

LEITE, EUMARY MARGARIDA LARA LIMOS, NAIR FERREIRA LUZ, 

CRISTINA DE SÁ RODRIGUES, ANATALIA DOMINGAS DOS ANJOS, 

JUCELINO DA COSTA VIANA, CLAUDECIR DA SILVA, EVANILDA 

CONCEIÇÃO L. DA SILVA, JOSE INACIO LOPES, MEIRE MARTA, 

ALEXANDRE DAMAZIO, SANDRA MARIA DE ALMEIDA, LAERSON 

FRANCISCO DE OLIVEIRA, FLÁVIO RIBEIRO, PAULO BARBOSA SURUBI, 

SÉRGIO DA CRUZ COSTA, LUIS CESAR DE OLIVEIRA, MANOEL IRÃO 

FERREIRA DA CRUZ, ILDA LOURENÇA DA SILVA CUIABANO, NOEL JOSE 

DE ALMEIDA, EVA GRACIELA FERREIRA DA SILVA, JUCIVALDO RIBEIRO 

BATISTA, GEOVANIL ANTONIO DE ALMEIDA, ANGELA MARIA DE 

OLIVEIRA, ANTONIO MOREIRA FERNANDES, WAGNER DOS SANTOS DE 

JESUS, JESUE CATARINO DA COSTA, LUCIANA CAMPOS DE PAULA, 

MANOEL DO CARMO DE CARVALHO, SAMUEL DE ALMEIDA, MARIA 

DONATA ALMEIDA SILVA, LURMES NEVES DA SILVA, ANTONIA DE 

OLIVEIRA, BASILIDES FERREIRA DA CRUZ, ZENILDA CATARINA SILVA 

TORRES, MARIA SILVINA GREGORIO, FELIPE DA COSTA VIANA, 

SEBASTIANA MARIA DA SILVA, RENE JOSUEL SILVA, SEBASTIÃO SILVA 

VELASQUES, MANOEL FRANCISCO BARBOSA, JOÃO NUNES DE SOUZA, 

MARILSE DA SILVA, LUCIENE DA SILVA MENDES, JACILDO DE ALMEIDA 

PAES, AGNALDO RIBEIRO, GLAUCE ENGRACIA AZEVEDO NOGUEIRA, 

MÁRIO SÉRGIO NUNES PINHEIRO, REGINALDO RIBEIRO, NELSON DOS 

PASSOS MACIEL, DANIEL ABADIO DO NASCIMENTO, ROSANGELA DA 

SILVA, RODNEI RAMOS DA SILVA, SIZENEI DA SILVA ALVES, OSCARINO 

BENTO DA SILVA, RENATO APARECIDO DA SILVA, JOANICE BATISTA 

RIBEIRO, EVA PASSOS DA SILVA, JOÃO BENEDITO MORAES NUNES, 

JOSEFA NORMA DE SOUZA, GILSA COSTA VIANA, MARTA DA SILVA 

DAMASIO, OTACILIO LUCINDO DA SILVA, DARCY DOMINGAS BATISTA 

SANTIAGO, LOURIVAL DA SILVA, ANA MADALENA OURIVES, VALDIR 

FRANCISCO DE JESUS, ROSA HANSEN, MANOEL BENEDITO, JUDECI 

BRUM DA SILVA, EVERALDO BARBOSA SURUBI, DEUSDETE RODRIGUES 

DA SILVA, BELMIRO MANOEL EVANGELISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, HELIZÂNGELA POUSO 

GOMES - OAB:5390/MT, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:14374, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - 

OAB:

 O documento de fls. 1156/1157 comprova que a parte Autora 

providenciou à baixa da averbação/restrição que recaia sobre o bem.

Embora tenha comprovado, entendo que o pedido de fls. 1154 deva ser 

analisado após cumprir o disposto no art. 9º do CPC.

Para tanto, intime a Defensoria Pública para manifestação no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 15841 Nr: 1293-73.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 

7.485, ÉLITON APARECIDO SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:8720 OAB/MS, 

GUSTAVO PEIXOTO MACHADO - OAB:7919 OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos, etc...

Reoportunizo o Exequente manifestar sobre o despacho de fls. 227, no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 111632 Nr: 5321-98.2012.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO PINHEIRO DE 

LACERDA FILHO - OAB:15846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Desapense-se e arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193296 Nr: 10339-95.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BORGES DOS SANTOS, MARIA BORGES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES APARECIDO DE FAVARE, SEBASTIÃO 

CARDUCI, LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS, RONALDO XAVIER 

DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a sentença transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Cáceres - MT, 11 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 222887 Nr: 9096-48.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA - 

OAB:36921, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVESS 

BOZELLI - OAB:49.334/DF

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 

parte requerida manifestar acerca da "Decisão->Determinação", de 

20/04/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10244, de 25/04/2018 e publicado 
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no dia 26/04/2018, onde consta como patrono habilitado para receber 

intimações: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, 

representando o polo passivo. Razão pela qual, encaminho os autos à 

conclusão para novas determinações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136536 Nr: 5742-25.2011.811.0006

 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: PEDRO ARMINIO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida Dr.MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA , para, tomar conhecimento que deverá promover a 

distribuição da execução de honorários via sistema eletrônico (PJE) , com 

direcionamento para este juízo da 3ª Vara. A distribuição deverá ser 

instruída com cópia dos títulos judiciais, documentos que possibilite a 

identificação dos Executados e desta deliberação.

 Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 6 da 

CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Razão pela qual, encaminho o presente feito ao 

setor de arquivamento.

I

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO (USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA) PRAZO - 20 DIAS 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito DADOS DO PROCESSO: 1003263-32.2017.8.11.0006- 

U S U C A P I Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  P r o c e s s o :  P J E - 

1003263-32.2017.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Extraordinária 

Parte Autora: EDVÂNIA DA CONCEIÇÃO LEITE, brasileira, casada, 

professora, portadora da cédula de identidade nº752.007, inscrita no CPF 

sob o nº 496.215.641-15, e seu esposo EDSON DA SILVA CAMPOS, 

brasileiro, segurança, portador do RG nº 0644799-6, inscrito no CPF sob o 

nº453.272.971-87, ambos residentes e domiciliados na Rua Dom Thomaz, 

Quadra 16, Lote 13, Loteamento São José, Cáceres– MT Parte Requerida : 

Espolio de JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, 

REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA 

SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 7.367.909 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, 

filho de José Palmiro da Silva e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, 

natural de Cáceres-MT, com endereço na Avenida do Sangradouro, 72, 

Bairro: Cavalhada, em Cáceres-MT PESSOAS A SEREM CITADAS (PARTE 

REQUERIDA): LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva 

e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com 

endereço na Avenida do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em 

Cáceres-MT FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos afirmados pela parte autora. RESUMO DA INICIAL: " RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se Ação de Usucapião Individual Urbano Loteamento São 

José, EDVÂNIA DA CONCEIÇÃO LEITE, brasileira, casada, professora, 

portadora da cédula de identidade nº752.007, inscrita no CPF sob o nº 

496.215.641-15, e seu esposo EDSON DA SILVA CAMPOS, brasileiro, 

segurança, portador do RG nº 0644799-6, inscrito no CPF sob o 

nº453.272.971-87, ambos residentes e domiciliados na Rua Dom Thomaz, 

Quadra 16, Lote 13, Loteamento São José, Cáceres– MT, por seu 

procurador judicial que a presente subscreve(DOC. Anexo ),intimações 

em seu endereço profissional sito na Rua XV de Novembro, nº 336, Bairro 

Centro, Cáceres – MT, vem a presença de Vossa Excelência, na forma 

prevista o artigo 1.238, do Código Civil Brasileiro, propor a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de do espolio de JOSÉ 

PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, REPRESENTADO PELO 

INVENTARIANTE: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva 

e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com 

endereço na Avenida do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em 

Cáceres-MT, conforme termo de compromisso assinado nos autos da 

Ação de Inventário de Bens, COD 52001, em tramite pela Primeira Vara 

Cível da Comarca de Cáceres-MT, pelos motivos de fato e de direito 

adiante aduzidos A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado do Loteamento denominado São José, denominado “ LOTE 

13QUADRA 16”, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L , cujos limites e 

confrontações seguem indicados na matricula. A posse dos autores 

remonta os idos de 1996, pois advém do Contrato firmado com a Herdeira 

Ré (ADRIANA PALMIRO DA SILVA), conforme comprovante de 

pagamento. Conforme se verifica a posse do imóvel, fora transferida aos 

autores em meados do ano de 1996, que de ora em diante passaram a 

utilizar o local, como residência habitual. III- DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

A posse dos autores remonta mais de 15 (quinze) anos, fazendo “jus”, 

portanto, à obtenção do domínio na forma desde o início da posse, qual 

seja, usucapião EXTRAORDINARIO, considerando que, os representantes 

do espolio do Sr. JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, 

encontra-se impedidos de proceder à transferência definitiva da 

propriedade em favor dos autores uma vez que o inventário, não fora 

concluído até a presente data” Considerando que os autores exercem à 

posse mansa e pacífica do imóvel urbano, sem qualquer oposição dos 

herdeiros proprietários, utilizando-o com inegável ânimo de dono há mais 

de 15 (quinze) anos, alcançando assim, o lapso temporal necessário há 

aquisição da propriedade mediante usucapião extraordinária Dessa forma, 

sendo os autores legítimos possuidores da referida área da qual detém a 

posse mansa, pacífica e prolongada, não restam dúvidas de que, 

possuem legitimidade ativa para requerer que lhe seja declarada a 

propriedade do imóvel. B) DA LEGITIMIDADE PASSIVA No caso em 

comento, a legitimidade passiva é incontestável. Vejamos: O processo 

histórico da ocupação do loteamento denominado SÃO JOSÉ, localizado 

as margens da Av. Santos Dumont equina com a Rua dos Lavapés no 

bairro São José, decorre da aprovação do loteamento na prefeitura, 

solicitada pelo detentor do domínio JOSÉ PALMIRO DA SILVA e sua 

esposa DALVA PINTO DA SILVA, ambos já falecidos, conforme 

averbação do lançada junto à margem da matrícula do imóvel AV-R.2.M. 

27.009, efetuada no 07 de junho de 1996. Deste modo, a legitimidade 

passiva do Espólio e incontestável, uma vez que, conforme, dito 

anteriormente, José Palmiro da Silva e sua esposa foram responsáveis 

pela implantação do Loteamento, cabendo ao espólio desde, responder 

pela regularização do referido loteamento urbano. 2- Requer-se a citação 

dos demandados representados pelo inventariante qualificado no 

preambulo da inicial, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena 

de revelia e suas consequências jurídicas. 3- informa que os réus 

ESPOLIO DE JOSE PALMIRO DA SILVA e são representados pela 

ADVOGADA MARCIA PALMIRO DA SILVA, ao qual responde pelo 

endereço eletrônico: marcia.palmiro@hotmail.com 4- Uma vez que os 

autos encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência, 

requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos autores, uma vez 

que os mesmos não possuem meios para arcar com as custas deste 

processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5- Requerer-se 

ainda, a ciência das Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para 

que se manifestem sobre eventual interesse na causa, assim como a 
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intimação do órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei 

requer a citação dos confinantes, abaixo qualificados, para manifestar se 

há ou não interesse na causa. Ø LADO DIREITO: Hurtado da Silva. Rua 

Dom Tomaz, Quadra 16, Lote 14 – Bairro São José. Fone (65) 9 

9915-0200. Ø LADO ESQUERDO: Ademildo Pereira de Oliveira. Rua Dom 

Tomaz, Quadra 16, Lote 12 – Bairro São José. Fone (65) 9 9618-9959. Ø 

FUNDOS: Casa Fechada – proprietário desconhecido. 7 os autores 

pretendem demonstrar a verdade dos fatos alegados, através da 

produção de prova documental e ainda, oitiva de testemunhas, tudo desde 

já requerido. 8- Requer-se a expedição de edital, com a finalidade de 

tornar pública a existência da presente demanda tornando possível a 

habilitação eventuais interessados (litisconsortes), 9- Com vistas a 

chegarem a um denominador comum, colocando fim a presente demanda, 

os autores manifestam que possuem interesse na realização de audiência 

de conciliação 10- Julgar procedente os pedidos da presente ação, 

declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente 

demanda (Quadra 16, Lote 13), objeto da Matrícula nº 27.009, de 

24/08/1998- RGI de Cáceres-MT, ordenando a expedição do competente 

mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva 

(em definitivo) a sentença em nome dos autores qualificados no preambulo 

desta inicial; 11- Sejam ainda, condenada a Requerida ao pagamento de 

custas, taxas e despesas processuais, além dos honorários de 

sucumbência; Dá-se à presente o valor de R$ 27.775,00 (vinte e sete mil 

setecentos e setenta e cinco reais), conforme valor venal do imóvel, 

constante no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal. Termos em que 

pede e espera deferimento. Cáceres-MT, 20 de Maio de 2017. PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA OAB-MT 11.483". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado do Loteamento denominado São José, denominado “ LOTE 

13QUADRA 16”, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L DESPACHO: 

“Vistos, etc. Cumpra-se integralmente o despacho de id. 10198189: 

“Proceda a ainda escrivania: - tão somente a citação pessoal dos 

Confinantes, consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º 

do CPC e 344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros 

interessados, para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do 

NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação 

analógica; - a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com 

aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre 

o pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73.”. 

Cumpra-se. Decorridos os prazos para respostas, novamente conclusos. 

Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 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, Marcos José 

Cosme da Silva (Técnico Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 12 de Junho de 

2018. Marcos José Cosme da Silva Técnico Judiciário

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DA CONCEICAO GUIA LEITE (REQUERENTE)

EDSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO (USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA) PRAZO - 20 DIAS 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito DADOS DO PROCESSO: 1003263-32.2017.8.11.0006- 

U S U C A P I Ã O  E X T R A O R D I N Á R I A  P r o c e s s o :  P J E - 

1003263-32.2017.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Extraordinária 

Parte Autora: EDVÂNIA DA CONCEIÇÃO LEITE, brasileira, casada, 

professora, portadora da cédula de identidade nº752.007, inscrita no CPF 

sob o nº 496.215.641-15, e seu esposo EDSON DA SILVA CAMPOS, 

brasileiro, segurança, portador do RG nº 0644799-6, inscrito no CPF sob o 

nº453.272.971-87, ambos residentes e domiciliados na Rua Dom Thomaz, 

Quadra 16, Lote 13, Loteamento São José, Cáceres– MT Parte Requerida : 

Espolio de JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, 

REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA 

SILVA, brasileiro, casado, pecuarista, portador da Cédula de Identidade 

RG nº 7.367.909 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, 

filho de José Palmiro da Silva e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, 

natural de Cáceres-MT, com endereço na Avenida do Sangradouro, 72, 

Bairro: Cavalhada, em Cáceres-MT PESSOAS A SEREM CITADAS (PARTE 

REQUERIDA): LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva 

e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com 

endereço na Avenida do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em 

Cáceres-MT FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificada, bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos afirmados pela parte autora. RESUMO DA INICIAL: " RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se Ação de Usucapião Individual Urbano Loteamento São 

José, EDVÂNIA DA CONCEIÇÃO LEITE, brasileira, casada, professora, 

portadora da cédula de identidade nº752.007, inscrita no CPF sob o nº 

496.215.641-15, e seu esposo EDSON DA SILVA CAMPOS, brasileiro, 

segurança, portador do RG nº 0644799-6, inscrito no CPF sob o 

nº453.272.971-87, ambos residentes e domiciliados na Rua Dom Thomaz, 

Quadra 16, Lote 13, Loteamento São José, Cáceres– MT, por seu 

procurador judicial que a presente subscreve(DOC. Anexo ),intimações 

em seu endereço profissional sito na Rua XV de Novembro, nº 336, Bairro 

Centro, Cáceres – MT, vem a presença de Vossa Excelência, na forma 

prevista o artigo 1.238, do Código Civil Brasileiro, propor a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO em face de do espolio de JOSÉ 

PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, REPRESENTADO PELO 

INVENTARIANTE: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.367.909 SSP/SP e 

inscrito no CPF/MF sob o nº 208.009.081-04, filho de José Palmiro da Silva 

e Dalva Pinto da Silva, nascido em 11/9/1957, natural de Cáceres-MT, com 

endereço na Avenida do Sangradouro, 72, Bairro: Cavalhada, em 

Cáceres-MT, conforme termo de compromisso assinado nos autos da 

Ação de Inventário de Bens, COD 52001, em tramite pela Primeira Vara 

Cível da Comarca de Cáceres-MT, pelos motivos de fato e de direito 

adiante aduzidos A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado do Loteamento denominado São José, denominado “ LOTE 

13QUADRA 16”, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L , cujos limites e 

confrontações seguem indicados na matricula. A posse dos autores 

remonta os idos de 1996, pois advém do Contrato firmado com a Herdeira 

Ré (ADRIANA PALMIRO DA SILVA), conforme comprovante de 

pagamento. Conforme se verifica a posse do imóvel, fora transferida aos 

autores em meados do ano de 1996, que de ora em diante passaram a 

utilizar o local, como residência habitual. III- DO PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

A posse dos autores remonta mais de 15 (quinze) anos, fazendo “jus”, 

portanto, à obtenção do domínio na forma desde o início da posse, qual 

seja, usucapião EXTRAORDINARIO, considerando que, os representantes 

do espolio do Sr. JOSÉ PALMIRO DA SILVA e DALVA PINTO DA SILVA, 

encontra-se impedidos de proceder à transferência definitiva da 

propriedade em favor dos autores uma vez que o inventário, não fora 

concluído até a presente data” Considerando que os autores exercem à 

posse mansa e pacífica do imóvel urbano, sem qualquer oposição dos 

herdeiros proprietários, utilizando-o com inegável ânimo de dono há mais 

de 15 (quinze) anos, alcançando assim, o lapso temporal necessário há 

aquisição da propriedade mediante usucapião extraordinária Dessa forma, 

sendo os autores legítimos possuidores da referida área da qual detém a 

posse mansa, pacífica e prolongada, não restam dúvidas de que, 

possuem legitimidade ativa para requerer que lhe seja declarada a 

propriedade do imóvel. B) DA LEGITIMIDADE PASSIVA No caso em 

comento, a legitimidade passiva é incontestável. Vejamos: O processo 

histórico da ocupação do loteamento denominado SÃO JOSÉ, localizado 

as margens da Av. Santos Dumont equina com a Rua dos Lavapés no 

bairro São José, decorre da aprovação do loteamento na prefeitura, 

solicitada pelo detentor do domínio JOSÉ PALMIRO DA SILVA e sua 
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esposa DALVA PINTO DA SILVA, ambos já falecidos, conforme 

averbação do lançada junto à margem da matrícula do imóvel AV-R.2.M. 

27.009, efetuada no 07 de junho de 1996. Deste modo, a legitimidade 

passiva do Espólio e incontestável, uma vez que, conforme, dito 

anteriormente, José Palmiro da Silva e sua esposa foram responsáveis 

pela implantação do Loteamento, cabendo ao espólio desde, responder 

pela regularização do referido loteamento urbano. 2- Requer-se a citação 

dos demandados representados pelo inventariante qualificado no 

preambulo da inicial, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena 

de revelia e suas consequências jurídicas. 3- informa que os réus 

ESPOLIO DE JOSE PALMIRO DA SILVA e são representados pela 

ADVOGADA MARCIA PALMIRO DA SILVA, ao qual responde pelo 

endereço eletrônico: marcia.palmiro@hotmail.com 4- Uma vez que os 

autos encontram-se instruídos com a declaração de hipossuficiência, 

requer a concessão do benefício da Justiça Gratuita aos autores, uma vez 

que os mesmos não possuem meios para arcar com as custas deste 

processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 5- Requerer-se 

ainda, a ciência das Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para 

que se manifestem sobre eventual interesse na causa, assim como a 

intimação do órgão Ministerial para intervir no feito como Fiscal da Lei 

requer a citação dos confinantes, abaixo qualificados, para manifestar se 

há ou não interesse na causa. Ø LADO DIREITO: Hurtado da Silva. Rua 

Dom Tomaz, Quadra 16, Lote 14 – Bairro São José. Fone (65) 9 

9915-0200. Ø LADO ESQUERDO: Ademildo Pereira de Oliveira. Rua Dom 

Tomaz, Quadra 16, Lote 12 – Bairro São José. Fone (65) 9 9618-9959. Ø 

FUNDOS: Casa Fechada – proprietário desconhecido. 7 os autores 

pretendem demonstrar a verdade dos fatos alegados, através da 

produção de prova documental e ainda, oitiva de testemunhas, tudo desde 

já requerido. 8- Requer-se a expedição de edital, com a finalidade de 

tornar pública a existência da presente demanda tornando possível a 

habilitação eventuais interessados (litisconsortes), 9- Com vistas a 

chegarem a um denominador comum, colocando fim a presente demanda, 

os autores manifestam que possuem interesse na realização de audiência 

de conciliação 10- Julgar procedente os pedidos da presente ação, 

declarando a prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente 

demanda (Quadra 16, Lote 13), objeto da Matrícula nº 27.009, de 

24/08/1998- RGI de Cáceres-MT, ordenando a expedição do competente 

mandado ao Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva 

(em definitivo) a sentença em nome dos autores qualificados no preambulo 

desta inicial; 11- Sejam ainda, condenada a Requerida ao pagamento de 

custas, taxas e despesas processuais, além dos honorários de 

sucumbência; Dá-se à presente o valor de R$ 27.775,00 (vinte e sete mil 

setecentos e setenta e cinco reais), conforme valor venal do imóvel, 

constante no Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal. Termos em que 

pede e espera deferimento. Cáceres-MT, 20 de Maio de 2017. PEDRO 

ALEXANDRINO DE LACERDA OAB-MT 11.483". DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: A presente demanda tem como objeto um lote de terreno 

urbano, situado do Loteamento denominado São José, denominado “ LOTE 

13QUADRA 16”, com área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros 

quadrados), registrado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres – 

MT, sob a matrícula nº 27.009, a fls. 241do livro nº 02– L DESPACHO: 

“Vistos, etc. Cumpra-se integralmente o despacho de id. 10198189: 

“Proceda a ainda escrivania: - tão somente a citação pessoal dos 

Confinantes, consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º 

do CPC e 344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros 

interessados, para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do 

NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação 

analógica; - a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com 

aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre 

o pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73.”. 

Cumpra-se. Decorridos os prazos para respostas, novamente conclusos. 

Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 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, Marcos José 

Cosme da Silva (Técnico Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 12 de Junho de 

2018. Marcos José Cosme da Silva Técnico Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 134454 Nr: 3467-06.2011.811.0006

 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: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - 

OAB:15370-MT, RICARDO GOMES ALMEIDA - OAB:5985

 Amparada pelo art. 152, inciso VI do CPC/15, intimo a Parte Requerente, 

via DJE/MT, para que requeira o que entender pertinente no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 205699 Nr: 7069-29.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAIR ARRUDA MORAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da segunda instância contendo 83 

folhas (apenas 01 volume)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, para que requeira o que 

entender pertinente no prazo de 15 dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS ARTEAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-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: 20/06/2018 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: 1003461-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENE NUNES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007126-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007126-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 20/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimo o 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: 1000494-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/06/2018 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: 1001251-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KIARA BARLETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (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(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12550100), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007139-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS DE SOUZA (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: 21/06/2018 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: 1007121-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES 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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007121-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES 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)

 

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: 20/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007142-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRANDAO BARROS (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) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 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: 1001728-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 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: 1007146-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON DE SOUZA EGYDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 21/06/2018 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: 1007151-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

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: 21/06/2018 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: 8010947-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVARES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO ADVOGADO FERNANDO D’AMICO MADI, PARA NO 

PRAZO DE 5 DIAS INDICAR OS DADOS BANCÁRIOS PARA 

LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELO RECLAMADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007158-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BERNARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 21/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011658-93.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Processo n. 8011658-93.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. O Exequente, 

devidamente intimado (evento 12635986), em 21.02.2017, a informar se 

houve o pagamento do RPV expedido nos autos, quedou-se inerte, 

impondo-se a extinção do processo, que não pode eternizar-se no tempo 

por omissão do Requerente. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007159-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIONOR DA SILVA BATISTA (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 
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Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 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: 1007052-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA DO COMPROVANTE DE PROTOCOLO DE 

ID13615006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007132-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUVANILDE DE ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

LEONARDO HALLAK ALCANTARA OAB - MT20045/O (ADVOGADO)

ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE OAB - MT23941/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SABINO DE MOURA - ME (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: 20/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002849-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2017 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: 1000652-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/07/2018 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 Processo: 

1000652-72.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE AUGUSTO DE MOURA 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, etc. 

Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, possui pacote de TV 

por assinatura com a requerida. Alega ainda que no mês de outubro de 

2017, pagou a fatura no importe de R$ 457,10 (quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e dez centavos), com vencimento em 25/10/2017. Aduz que, 

mesmo após o pagamento, vem recebendo cobranças referente a fatura 

quitada. Com isto, entrou em contato com a requerida através dos 

serviços de atendimento e reclamação na ANATEL para esclarecer que o 

débito já estava pago, porém teve o sinal cortado. Diante de toda a 

situação exposta, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de 

urgência o restabelecimento do sinal contratado, bem como a suspensão 

da cobrança indevida. É o necessário relato. Passa-se a decidir. Pois bem. 

Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do 

Código de Processo Civil. Versam os autos sobre o pedido liminar de 

obrigação de fazer consistente no restabelecimento do sinal pactuado 

entre as partes, bem como a suspensão da cobrança da fatura em 

questão. Para tanto, exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos 

para o deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. É o caso de 

deferimento da liminar. Dos autos, há documentos indicadores da 

verossimilhança das alegações do requerente, vez que, conforme se 

depreende nos documentos acostados aos autos, a fatura cobrada pela 

requerida encontra-se devidamente paga. Com relação ao dano 

decorrente da demora, este encontra-se estampado, tendo em vista que o 

requerente está impedido de usufruir o serviço pactuado, mesmo estando 

quite com suas obrigações perante a requerida. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a incial, é possível o 

deferimento da tutela de urgência e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A DE URGÊNCIA para determinar 

a requerida que, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça o sinal da TV 

por assinatura do requerente, bem como se abstenha de efetuar a 

cobrança da fatura referente ao mês de outubro de 2017, com vencimento 

em 25/10/2017, no importe de R$ R$ 457,10 (quatrocentos e cinquenta e 

sete reais e dez centavos); c) O não cumprimento do item “b” acarretará 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se 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; e) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos 

e forma legais; f) Intimem-se as partes acerca da solenidade agendada. g) 

Expeça-se o necessário. h) Cumpra-se. Cáceres/MT, 30 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.) Assinado eletronicamente por: RAMON FAGUNDES 

B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 13449138 18053017320009700000013209754

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007134-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MARQUES ORTEGA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 20/06/2018 Hora: 17:30 (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: 1007134-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MARQUES ORTEGA (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)

 

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: 20/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007136-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENICLEI SILVANIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA 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: 20/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007160-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE VALEJO (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: 21/06/2018 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: 8012484-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12662333), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007161-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVYTH ALVES CODRIGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 20/06/2018 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: 1007162-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO LUIZ ORSSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/06/2018 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: 1007163-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/06/2018 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: 8012462-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA OAB - MT0009484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8012462-27.2015.8.11.0006 REQUERENTE: HILTON VIGNARDI CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em a parte reclamante afirma que 

comprou uma casa, porém juntou um contrato de aluguel com duração de 

6 meses referente a casa com endereço na rua Nossa Senhora das 
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Dores, nº 398, Bairro Santa Isabel, em Cáceres, e que a reclamada 

indevidamente se negou a colocar a conta de água em seu nome por 

existir débitos em nome de terceiro (Eluides de Morais), mas não teve 

corte. Ao final o autor pugnou pela condenação da requerida a reparação 

por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficiente à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do 

juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos, porem não apresentou a contestação. Desta 

forma, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento 

da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a 

contumácia da reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos 

na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, 

desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. 3. No mérito a demanda merece juízo de 

IMPROCEDÊNCIA. A parte reclamante afirma que comprou uma casa porem 

juntou um contrato de aluguel com duração de 6 meses, da casa com 

endereço na rua Nossa Senhora das Dores, nº 398, Bairro Santa Isabel, 

em Cáceres, e que a reclamada indevidamente se negou a colocar a conta 

de agua em seu nome por existir débitos em nome de terceiro (Eluides de 

Morais), porem não teve corte. Pois bem. 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. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos 

praticados envolve a apuração de 4 (quatro) elementos: conduta, 

resultado danoso, nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o 

dano dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a 

conduta do agente, a culpa. Na espécie, como é sabido, trata-se de 

empresa Concessionária de Serviço Público, sujeitando-se às normas do 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos, dispondo o parágrafo único, que nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste Código. Por sua vez a Lei nº 7.783/89, 

define o que seja serviço essencial, considerando como essencial vários 

serviços, entre eles o de tratamento e abastecimento de água (art. 10, 

inciso I). Sujeitam-se, também, as empresas concessionárias de serviços 

públicos, aos de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 

providências. O art. 6º da Lei nº 8.987/95, estabelece: “Art. 6º - Toda 

concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas 

normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º - Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. § 2º - A atualidade compreende a modernidade 

das técnicas, do equipamento das instalações e a sua conservação, bem 

como a melhoria e expansão do serviço. § 3º - Não se caracteriza como 

descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência 

ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou 

de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade.” (grifei) Analisando as provas 

coligidas ao processo, tenho que o fato alegado pelo requerente não 

restou sobejamente demonstrado a ensejar a reparação por danos de 

natureza moral, tendo em vista que não teve corte de água por débitos 

anteriores e não foi juntada aos autos a prova de solicitação de troca de 

titularidade junta à requerida. In casu, também na verdade não restou 

comprovado nos autos que a residência da parte reclamante estivera 

desabastecida pelo serviços de fornecimento de água da reclamada na 

data da assinatura do contrato de aluguel (22/06/2015) ate a rescisão do 

mesmo após 6 meses. Sendo assim justo todos os débitos e faturas 

oriundos de 22/06/2015 a 22/12/2015 estarem em nome do autor e serem 

cobrados. Com efeito, não se olvida da possibilidade de aplicação ao 

presente da ferramenta de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VII), 

contudo esse facilitar da defesa do consumidor em juízo, não o exime de 

produzir, no mínimo, um início de prova de suas alegações ou para afastar 

a tese defensiva, o que não restou infirmado nos autos. Destaco que o 

suposto dano moral alegado pela parte reclamante se lastreia em uma 

fatura com vencimento para 30/10/2015 e que retrata o período de 

levantamento do consumo da data em que o mesmo consumiu sendo 

assim devida por ter sido o contrato de aluguel assinado em 22/06/2015, e 

não junta a negativa da reclamada em colocar em seu nome na conta de 

água. Assim, paira duvida razoável se a parte autora sofreu algum dano, 

se não comprou a negativa da reclamada em fazer a troca de titularidade 

da matricula 369047-4 sendo que cabia ao demandante demonstrar o 

contrato de solicitação de troca de titularidade da matricula. Posto que, não 

ficou demonstrada nos autos nenhuma prova de que a parte reclamante 

ficou sem o abastecimento de água em sua residência nas datas 

informadas, sendo que nenhum protocolo de reclamação supostamente 

efetuado contra a empresa reclamada a fim de comprovar suas alegações 

foi mencionado. Corroborando: Desta feita, tenho que não há se falar em 

reparação por danos morais, porquanto não restou comprovado o nexo 

causal entre a conduta praticada pela reclamada e o resultado para a 

caracterização da responsabilidade civil. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por HILTON 

VIGNARDI CORREA em desfavor de SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DE 

CACERES - SAEC. Por pertinência, DETERMINO a REVOGAÇÃO da liminar 

concedida à ID de nº. 102080317 Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 05 

de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador 

(Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007164-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA LEMES 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(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

21/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006306-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 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: 1006306-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 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: 1000772-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINTE FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000772-52.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DULCINTE FERREIRA LEMES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Intimada a emendar a petição inicial, consistente em colacionar aos 

autos cópia legível de documento de identificação, esta permaneceu 

inerte, não cumprindo com a determinação exarada. Como a autora não 

cumpriu a providência anotada à título de emenda da inicial, deverá incidir 

na espécie a consequência jurídica descrita no parágrafo único do art. 

321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Concomitante ao dispositivo acima pode-se afirmar que a 

inobservância da exigência proposta pelo Juízo acarreta o indeferimento 

da inicial não somente pelo disposto acima, mas também à teor do art. 330, 

III do Código de Processo Civil em razão da ausência de condição ao 

ajuizamento da ação (interesse de agir). 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. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 05 de abril de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007165-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DO ROSARIO BORGES (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: 21/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (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: 21/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DAVI HONORIO (REPRESENTADO)

 

INTIMO AS PARTES DO ALVARÁ RETRO JUNTADO, ID: 13619018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003279-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA CRISTINA DE PAULA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12667263), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006182-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 Hora: 13:15 (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: 1006182-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DE PAULA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por MARIA DE LOUDES DE PAULA COSTA em face das 
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Requeridas BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e AGIPLAN FINANCEIRA 

S/A, consistindo o pedido de tutela para que os Bancos Requeridos cesse 

os descontos feitos juntos à conta corrente da Requerente. É O 

NECESSARIO. DECIDO. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além do que, as 

cobranças acima mencionados, sem motivo justificado evidencia o “fumus 

boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação 

de tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela Requerente e determino à Requerida 

suspenda os descontos realizados na conta corrente da Reclamante sob 

os n° CC 00049054-0, Agência 0870, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). 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. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006182-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos para que no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas suspenda os descontos realizados na 

conta corrente da Reclamante sob os n° CC 00049054-0, Agência 0870, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

até o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação 

desta decisão, conforme o que segue abaixo transcrita: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1006182-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

PAULA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por MARIA DE LOUDES DE PAULA COSTA em face das 

Requeridas BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e AGIPLAN FINANCEIRA 

S/A, consistindo o pedido de tutela para que os Bancos Requeridos cesse 

os descontos feitos juntos à conta corrente da Requerente. É O 

NECESSARIO. DECIDO. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além do que, as 

cobranças acima mencionados, sem motivo justificado evidencia o “fumus 

boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação 

de tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela Requerente e determino à Requerida 

suspenda os descontos realizados na conta corrente da Reclamante sob 

os n° CC 00049054-0, Agência 0870, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). 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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PARAIA HERRERA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 21/06/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/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: 21/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007186-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORDENIDES DE SOUZA (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: 25/06/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007170-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALESSANDRO DELUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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: 21/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006306-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1006306-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 8010217-14.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006881-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006881-82.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO promovida 

por WALDENEY ALVES SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Compulsando os autos verifico 

que a parte autora requereu a desistência desta ação, conforme petição 

juntada em Evento Id. nº 10736615. 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 produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUTTENBERG MATHEUS SOARES GOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002280-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: GUTTENBERG MATHEUS 

SOARES GOLIN REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

da negativa administrativa da requerida em fornecer as informações 

pretendidas. Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006182-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 Hora: 13:15 (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: 1006182-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DE PAULA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S/A, AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por MARIA DE LOUDES DE PAULA COSTA em face das 

Requeridas BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e AGIPLAN FINANCEIRA 

S/A, consistindo o pedido de tutela para que os Bancos Requeridos cesse 

os descontos feitos juntos à conta corrente da Requerente. É O 

NECESSARIO. DECIDO. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além do que, as 

cobranças acima mencionados, sem motivo justificado evidencia o “fumus 

boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação 

de tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela Requerente e determino à Requerida 

suspenda os descontos realizados na conta corrente da Reclamante sob 

os n° CC 00049054-0, Agência 0870, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). 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. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006182-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos para que no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas suspenda os descontos realizados na 

conta corrente da Reclamante sob os n° CC 00049054-0, Agência 0870, 

sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

até o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da intimação 

desta decisão, conforme o que segue abaixo transcrita: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

1006182-91.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

PAULA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por MARIA DE LOUDES DE PAULA COSTA em face das 

Requeridas BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e AGIPLAN FINANCEIRA 

S/A, consistindo o pedido de tutela para que os Bancos Requeridos cesse 

os descontos feitos juntos à conta corrente da Requerente. É O 

NECESSARIO. DECIDO. Os fatos narrados na inicial, bem como os 

documentos a ela acostados permitem, nesta fase inicial, a conclusão da 

existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além do que, as 

cobranças acima mencionados, sem motivo justificado evidencia o “fumus 

boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar a concessão de antecipação 

de tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo da 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela Requerente e determino à Requerida 

suspenda os descontos realizados na conta corrente da Reclamante sob 

os n° CC 00049054-0, Agência 0870, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contados da 

intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “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 da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). 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. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007187-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MESSIAS TRISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1007187-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MESSIAS TRISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDIO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1007189-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)
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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: 25/06/2018 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: 1000216-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MARIA SILVA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/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: 25/06/2018 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: 1007191-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1007191-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1007192-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTANA JARA (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: 25/06/2018 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: 1007193-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SANTANA JARA (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: 25/06/2018 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: 1000679-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000679-55.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLOS CESAR SILVA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Em inicial alega a parte reclamante que vem sofrendo 

cobrança indevida pela reclamada, que resultou na negativação de seu 

nome. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte 

reclamada. Afirma que a negativação lhe impossibilita de realizar compras 

no comercio local, bem como a aquisição de crédito. No documento de ID. 

Num. 11986243 foi proferido despacho para o reclamante no prazo de 15 

(quinze) dias, que declare, sob as penas da lei, expressamente, se possui 

(ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, trazer em nome da parte autora no mesmo prazo comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. E, por fim, juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. Compulsando, os autos verifica se 

que a parte Autora, devidamente intimada, não cumpriu com a 

determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção do mesmo. Com efeito, prescreve o artigo 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, prescreve que: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem 

resolução de mérito: (...) III - quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...)” Assim, face ao abandono processual demonstrado pelo 

reclamante. Ante o exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, em decorrência do abandono 

processual. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 
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intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

complementar n. 270/2007. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE SILVA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA FERREIRA 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)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007194-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1000683-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECIR ADAO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HURTADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007196-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARICILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 25/06/2018 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: 1000465-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MATILDE RIBEIRO PIRES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007198-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA PRIMO MANIERO (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: 25/06/2018 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: 1001640-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DA SENTENÇA RETRO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 220690 Nr: 7629-34.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADST, KES, WCSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, LEANDRO LADEIA 

SEGATTO - OAB:20324, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Vistos etc,

Recebo o Recurso de Apelação interposto pela defesa do réu KELVIN 

EMANOEL SOCORRO, fls. 533/541, bem como as contrarrazões de fls. 

542/553.

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa da ré AMANDA DA SILVA TORRES, conforme se infere à fl. 555, 

recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 233778 Nr: 3635-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO CARLOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:19.970

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.25 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 185209 Nr: 5352-16.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 162244 Nr: 10032-15.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ARRUDA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210684 Nr: 10492-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214452 Nr: 2664-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BAZAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214554 Nr: 2720-46.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARCIO FONSECA DA 

SILVA - OAB:12384, TATYANNE NEVES BALDUINO - OAB:10877-A

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214586 Nr: 2728-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO MANOEL LOPES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18.616/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231061 Nr: 1792-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LOPES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal auferido nestes autos no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 138905 Nr: 8441-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTEÇA

PRAZO: 60 DIAS

FINALIDADE: INTIMAR o(s) réu(s) NOEL OLIVEIRA DA SILVA, Rg: 9340165 

ssp MT Filiação: Antonio Mauricio da Silva e Natalina Oliveira da Silva, data 

de nascimento: 23/11/1973, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), lavrador, que procurado(a)(s) pelo Sr. Oficial de Justiça, não 

foi encontrado(a)(s) a ser intimado da r. sentença, que segue transcrito a 

parte final abaixo. Isso posto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado Noel 

Oliveira da Silva, com fundamento no art. 415, inciso IV, e seu parágrafo 

único, do CPP, e DETERMINO A APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA 

consistente em internação em hospital de custódia e tratamento 

psiquiátrico, nos termos do art. 96, inciso I, e art. 97, ambos do Código 

Penal. O período de internação será indeterminado e perdurará até a 

cessação da periculosidade, que poderá ser averiguada no período 

mínimo de 01 (um) ano, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. DECISÃO/DESPACHO: Não sendo 

encontrado o(s) réu(s), proceda-se a intimação por edital. Cumpra-se 

(ass) José Eduardo Mariano - Juiz de Direito. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Hudilson Ledesma dos Santos - Oficial 

Escrevente, digitei. Cáceres - MT, 11 de junho de 2018. FRANCISCO 

EDSON FANAIA - GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229128 Nr: 638-08.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZI PEDROSA ROCA, PATRICIA ROCA 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I N D E F I R O  o  p e d i d o  d e  r e v o g a ç ã o  d a  p r i s ã o 

domiciliar/preventiva.Analisando os autos verifico que a acusada não 

apresentou preliminares em sua resposta à acusação, reservando-se no 

direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal no decorrer da 

instrução, bem como, apenas nas alegações finais.Assim, estando nos 

termos do artigo 41 do CPP, RECEBO a presente denúncia em relação às 

acusadas.Designo o dia 20/06/2018, às 13h30min, para a realização da 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que além da oitiva 

das testemunhas arroladas, será tomado o interrogatório da 

acusada.Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem 

como mandados e ofícios pertinentes.Intimem-se as acusadas para 

comparecerem à audiência designada acompanhadas do Defensor 

Público.Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se e Intime-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229128 Nr: 638-08.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIZI PEDROSA ROCA, PATRICIA ROCA 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 IP n° 638-08.2018.811.0006 – Cód. 229128

Visto.

Notifiquem-se as acusadas Marilizi Pedrosa Roca e Patricia Roca Araújo 

para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados na forma do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhes 

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 as 

acusadas, se as mesmas possuem condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar as acusadas 

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.

Cumpra-se e Intime-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 141158 Nr: 10822-67.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Autos n° 1082-67.2011.811.0006 – Cód. 141158

Vistos.

José Soares da Cruz, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério 

Público, em 22/11/2011, em razão de ter supostamente praticado a 
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infração penal prevista no art. 306, caput, da Lei nº 9503/97.

Em 14/03/2013, o denunciado obteve a suspensão condicional do 

processo pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto no artigo 89 da 

Lei nº 9.099/95, (fls. 79).

Às fls. 112, o Ministério Público manifestou-se pela extinção da 

punibilidade do réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, verifico que deve ser extinta a punibilidade do 

acusado, uma vez que transcorreu o prazo de suspensão do processo 

sem que houvesse sua revogação.

Tendo em vista a certidão de fls. 111, dando conta que o réu cumpriu 

todas as condições impostas em sede de suspensão condicional do 

processo, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de José Soares da Cruz 

em virtude do decurso do período de prova do “sursis” processual sem 

revogação, nos termos do artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43659 Nr: 324-46.2010.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Gonçalo Pereira de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono do Requerente para que se manifeste quanto à certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls. 141, referente à Carta Precatória de código 

897757 da Primeira Vara Cível de Cuiabá, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85011 Nr: 246-81.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Nunes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294/B, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91998 Nr: 550-12.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Molina Textil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Lurdes Zuliane de Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN NASCIMBEM JÚNIOR - 

OAB:232216, SUZANA COMELATO GUZMAN - OAB:155367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82825 Nr: 1637-08.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Renata S. Cauduro Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45189 Nr: 1847-93.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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, Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:11.877-A-MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, intime-se a parte credora Dr. Pérsio Oliveira Landim, para 

informar os dados bancários e pessoais para possível expedição do 

alvará judicial.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83856 Nr: 2966-55.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Avanzi Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascquinho de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT, Onofre Ribeiro da Silva Neto - OAB:7356-A, Renato 
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Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuíno Catarino da Cruz - 

OAB:10.620- E, Rodrigo Batista da Silva - OAB:7697/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 634/642, a parte exequente requer seja deferida a 

tutela de evidência e ou com pedido alternativo, tutela de urgência de 

natureza cautelar o arresto e a avaliação dos semoventes (gados), com a 

marca VT, de propriedade do demandado, que estão dentro da 

propriedade do autor.

Relata o autor, que não obteve êxito, ainda, de ser reintegrado no imóvel.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o feito foi sentenciado (fls. 450/456), 

com o trânsito em julgado, sendo certo que a sentença determinou a 

reintegração do requerente na posse do imóvel, objeto da presente 

demanda, bem como condenou o requerido em litigância de má-fé (1% 

sobre o valor da causa) e mais lucros cessantes; sendo afastado o dano 

material concernente aos gastos com viagens e hotel (Recurso de 

Apelação sob nº 5416/2016 – fls. 546/563).

Os autos retornam a origem e o autor requereu o cumprimento de 

sentença tão somente em relação a reintegração na posse do imóvel, 

sendo deferido o pedido (fls. 616/617).

No caso, a parte autora não demonstrou que os semoventes são de 

propriedade da parte demandada, para possível análise do pedido de 

urgência.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para juntar nos autos extratos 

fornecidos pelo INDEA/MT, comprovando que os semoventes que 

pretende ser arrestado são de propriedade da parte demandada.

Aportando as informações, voltem-me conclusos para a análise dos 

pedidos de fls. 634/642.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000575-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SANTANA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000575-66.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GABRIELA FORTES RÉU: JULIANA SANTANA DE ALMEIDA Vistos. 

Analisando os autos, não visualizo, ab initio, os requisitos necessários à 

concessão da almejada assistência judiciária pleiteada pela requerente, 

considerando, neste aspecto, a presunção relativa de veracidade da 

declaração encartada aos autos. É que em detida análise dos documentos 

juntados na inicial, verifica-se que a requerente consumiu o valor de R$ 

409,53 em energia elétrica no mês de dezembro de 2017. Nesse ponto, é 

de se esclarecer que o consumo de energia elétrica é um dos critérios 

levados em consideração para medir as condições econômicas de uma 

família, especialmente a renda, portanto, é evidente que não pode ser 

considerada pobre na forma da lei quem possui consumo de energia 

elétrica em tal patamar. Além disso, o imóvel objeto do litígio fica situado em 

uma área de 210m² onde existem outras edificações que a requerente é 

detentora e aluga para terceiros, demonstrando que não possui a 

qualidade de hipossuficiente. Acerca do tema, o Superior Tribunal de 

Justiça já ponderou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. 

INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1- A declaração pura e simples do interessado 

não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a 

se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2- A 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser analisada 

conforme o caso concreto, não bastando a simples declaração de 

necessidade financeira. 3- Agravo desprovido. (TJ-DF - AGI: 

20150020287488, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/03/2016 . Pág.: 345) “Não se convencendo o magistrado da 

situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam auferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Pelo exposto, intime-se a 

requerente, na pessoa de seu advogado (a), para que COMPROVE O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na 

forma do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Não havendo 

manifestação no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos para ulterior 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 12 de junho de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito em substituição.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95452 Nr: 2736-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Edson Penedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT

 Autos n. 2736-08.2014.811.0005

Código n. 95452

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 06 de junho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112557 Nr: 4001-74.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Mendes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 4001-74.2016.811.0005

Código n. 112557

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 06 de junho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122696 Nr: 4419-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 
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de Diamantino - OAB:, marcosWagner Santana Vaz - OAB:14783

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte DECISÃO: 

....Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o acusado 

Gil Linderberg Barbosa Valetin seja colocado imediatamente em liberdade, 

SALVO se por outro motivo estiver preso. Outrossim, lavre-se o termo de 

compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. Em caso 

de descumprimento das condições especialmente os limites estabelecido 

para circulação fica desde já autorizada à prisão do réu. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Declaro encerrada a instrução processual e concedo as 

partes o prazo para alegações finais nos termos do artigo 403, § 3º, CPP. 

Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida e saem intimados, _______ 

Neiva Bruna de Almeida, Assessora de Gabinete II. RAUL LARA LEITEJuiz 

de DireitoGileade Pereira Souza MaiaPromotora de JustiçaMarcos Wagner 

Santana VazAdvogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127047 Nr: 1694-79.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele de Oliveira Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Moreira Milhomem - 

OAB:21907

 Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA. Outrossim, lavre-se o 

termo de compromisso, constando as medidas cautelares acima aplicadas. 

Intime-se a equipe multidisciplinar da Comarca de Diamantino para 

realização de estudo psicossocial com a investigada e filhas, a fim de 

averiguar se a investigada quando em convívio causa risco a integridade 

física de suas filhas. Em caso de descumprimento das condições 

especialmente os limites estabelecido para circulação fica desde já 

autorizada à prisão da ré. Intime-se a acusada. Cientifique-se o Ministério 

Público, à Autoridade Policial e o advogado constituído. A presente 

decisão serve como mandado de intimação. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.Diamantino/MT, 11 de junho de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81741 Nr: 314-65.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Lourença de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, 

Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Detalhes do precatório

Protocolo TJMT:

 Of. Requisitório: 2018/00000322 - Data emissão: 20/04/2018

Credor principal: ISABEL LOURENÇA DE OLIVEIRA

Advogado principal: MIZAEL DE SOUZA

Número da ação: 31465

Ano da ação: 2011

Numeração única: 0000314-65.2011.8.11.0005

Descrição da ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Tipo de Requisição: Judicial

Tipo de Classe: Precatório

Natureza do processo: Alimentar

Juízo de origem: Comarca de Diamantino - SDCR

Data ajuizamento: 21/01/2011

Órgão devedor: Município de(a) FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE 

DIAMANTINO

Tipo de moeda: Reais

Trânsito em julgado (DC): 27/03/2017 (da Decisão Condenatória)

Observação:

 Situação: Emitido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90302 Nr: 2616-96.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Calegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ/MT - Secretaria de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Perlin - 

Procurador do Estado - OAB:

 Detalhes do precatório

Protocolo TJMT:

 Of. Requisitório: 2018/00000488 - Data emissão: 07/06/2018

Credor principal: JAIR CALEGARO

Advogado principal: FELIPE A. STUKER

Número da ação: 261696

Ano da ação: 2013

Numeração única: 0002616-96.2013.8.11.0005

Descrição da ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Tipo de Requisição: Judicial

Tipo de Classe: Precatório

Natureza do processo: Alimentar

Juízo de origem: Comarca de Diamantino - SDCR

Data ajuizamento: 24/09/2013

Órgão devedor: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Tipo de moeda: Reais

Trânsito em julgado (DC): 28/10/2015 (da Decisão Condenatória)

Observação:

 Situação: Emitido

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16037 Nr: 2179-41.2002.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco de Investimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins Cardoso, Laercio Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonadabe dos Reis Santiago 

- OAB:7632

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIS FELIPE 

LAMMEL, para devolução dos autos nº 2179-41.2002.811.0005, Protocolo 

16037, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA PATRICIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIRES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 15/08/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010076-27.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010076-27.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: GERCINA FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Já houve cumprimento da obrigação 

de pagar, permanecendo o litígio tão somente quanto a obrigação de fazer 

consistente na manutenção do plano contratado conforme os termos da 

inicial. Considerando que a parte exequente justificou sua ausência na 

audiência de conciliação, redesigno a audiência para o dia 25 de julho de 

2018, às 15h00min. Intimem-se as partes para que compareçam ao ato, 

que será realizado na sala de audiência da 5ª Vara. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-06.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-88.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANA ROSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-78.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY CAETANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 22/08/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0004045A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 - Converto o julgamento em diligência para oitiva de 

testemunhas. 2 - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03 de julho de 2018, às 14h30min. 3 - 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). 4 – 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). 5 – 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino/MT, 04 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANE KEILA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

 

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000651-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY ROBERT ROCHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 131 de 714



Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000651-90.2018.8.11.0005. REQUERENTE: WESLLEY ROBERT ROCHA 

DA CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

Considerando que, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, postergo a análise do pedido 

de tutela quando do proferimento da sentença. 2. Designe-se audiência de 

conciliação. 3. Cite-se a parte requerida 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. 4. Intime-se a parte requerente através de seu patrono 

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. 5. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Diamantino, 11 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000653-60.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROSELY FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI 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 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). A parte autora requer, em sede de tutela antecipada, que a 

parte requerida seja determinada a excluir das faturas dos meses de 

12/2017 no valor de R$144,80 e do mês 01/2018 no valor de R$ 144,93, os 

valores não contratados, com a emissão de novas faturas no valor mensal 

de R$ 20,00, bem como para que a requerida se abstenha de lançar seu 

CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito. No caso dos autos e após 

análise dos documentos anexados com a inicial observo que é que caso 

de deferimento em parte da tutela requerida, somente para determinar que 

a ré se abstenha de inscrever o CPF da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito quanto aos débitos das faturas dos meses de 12/2017 

no valor de R$144,80, e do mês 01/2018 no valor de R$ 144,93. A 

probabilidade do direito alegado está revelada através do fato de que a 

autora alega que a ré lhe ofereceu um plano de baixo custo no valor de R$ 

20,00 mensais, e para tanto juntou os comprovantes de pagamento dos 

meses 09, 10 e 11/2017, os quais demonstram que a autora de fato pagou 

nesses meses a faixa de R$ 20,00 na conta de telefone, contudo, não há 

nos autos as faturas respectivas, através das quais seria possível fazer 

uma comparação entres os serviços utilizados pela autora nesses meses, 

e os serviços utilizados nos meses 12/2017 e 01/2018, a fim de se 

verificar o porquê nas diferenças dos valores cobrados, razão pela qual 

não há que se falar em emissão de novas faturas no valor mensal de R$ 

20,00 até melhor esclarecimento dos fatos. O perigo da demora é 

evidente, pois, no caso, a parte requerente está sendo cobrada de 

valores dos quais alega não ter contratado, e poderá sofrer restrições em 

seu crédito por tais débitos. Ademais, não há qualquer perigo de 

irreversibilidade no deferimento do provimento antecipado requerido, uma 

vez que a reclamada poderá inscrever o nome da autora por tais débitos 

futuramente, caso seja demonstrada a licitude na cobrança dos mesmos. 

Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que abstenha de inscrever 

o CPF da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito quanto aos 

débitos das faturas dos meses de 12/2017 no valor de R$144,80, e do 

mês 01/2018 no valor de R$ 144,93, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento 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 - 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. 3 - 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. 4 - 

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. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002416-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. H. R. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002416-34.2017.8.11.0037. Vistos, etc. Homologo a desistência da ação 

e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Publicada e registrada 

no sistema. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 01/06/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002654-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. M. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 20/09/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002654-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. K. D. M. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 20/09/2018 às 

08h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município.

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

Processo Número: 1003270-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. C. (AUTOR)

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

R. G. S. G. (AUTOR)

J. C. S. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. G. (RÉU)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 20/09/2018 às 

13h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC (Universidade de 

Primavera do Leste) na Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241,Bairro 

Jardim Riva, neste município.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002871-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. F. (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: GABINETE DA 1ª VARA Data: 28/06/2018 Hora: 

13:15

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002877-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002877-69.2018.8.11.0037 

Vistos etc. Intime-se o advogado da parte autora a fim de que se 

manifeste, no prazo de dez dias, acerca do teor da certidão de ID 

13474333. Após, conclusos. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

12/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 35037 Nr: 3085-27.2005.811.0037

 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: SERGIO DENARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVIA MARIA FARIAS COLOGNESE DENARDI- 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido às fl. 

235, razão pela qual intimo a parte autora, para promover o regular 

andamento do feito e requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138589 Nr: 9406-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASF, JFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

AUTOS N.º 9406-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): PEDRO ALEFE SOUZA FERREIRA e JOSIANE FERREIRA 

LOPES

EXECUTADO(A, S): ADAILTON DE SOUZA PEREIRA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Adailton de Souza Pereira, Cpf: 

02709363194, Rg: 1912940-8 SSP MT Filiação: Ailton Alves Pereira e 

Valderice de Souza Pereira, data de nascimento: 07/12/1988, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Roberto Colonhesi, 

Nº 459 Ou Empresa Açofer, Bairro: Parque Eldorado, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/11/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.899,12

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(ram) PENHORADO(S) 

o(s) bem(ns) descrito(s) e caracterizado(s) no item seguinte deste edital e 

de que, portanto, terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para, querendo, oferecer impugnação.

BEM(S) PENHORADO(S): BLOQUEIO EFETUADO EM CONTA DO FGTS NO 

VALOR DE R$ 1.532,44

Primavera do Leste - MT, 11 de junho de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116593 Nr: 7243-81.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAS, REAS, FAAS, NHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714
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 Processo nº 7243-81.2012.811.0037

Código 116593

Vistos etc.

Intime-se a parte ré com urgência, como já determinado as f. 98.

Após, dê-se vista ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104155 Nr: 3113-82.2011.811.0037

 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: AEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSNV, MDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVAN DE CARVALHO MIRANDA 

- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 53/2007-CGJ, 

encaminho estes autos para expedição de mandado, com a finalidade de 

atender a manifestação do Ministério Público de fls. 75.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27598 Nr: 281-23.2004.811.0037

 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: ELGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELMA ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS SANTOS LIMA, 

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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 03 de maio de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110568 Nr: 890-25.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSR, KS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Intimar a parte autora a se manifestar quanto ao cumprimento do acordo 

de fl. 35/37, requerendo o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125352 Nr: 7923-32.2013.811.0037

 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): PAULO MASSANORE BANDO, MAURO EIITI 

MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136022 Nr: 7580-02.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDÓIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA KULUENE S/C LTDA, ANIBAL 

ANTONIO BIANCHINI, ILVA POLIMENO BIANCHINI, DALIER GALLO, NANCI 

APARECIDA TURIN GALLO, VITOR LOPES GAUTOS - ESPÓLIO, AURELIO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 3966, GELSON LUIZ GALLDE OLIVEIRA - 

OAB:3966, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1822A, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 aos patronos das partes sobre o calculo apresentado pelo contador

Valor: Cz$ 20.000.000,00

Atualizado apenas com correção monetária sem incidência de juros e 

multas de 11/08/1987 à 06/06/2018 conforme decisão de folha 388/389.

 Índice: INPC (IBGE)

Honorários Advocatícios: 20% totalizando o valor de R$ 812.747,52, 

conforme cálculo abaixo.

Valores atualizados até 01/05/2018 Indexador utilizado: INPC (IBGE)

Data Valor original Valor atualizado Honorários Total

Valor da Causa Atualizado até 06/06/2018

11/08/1987 CZ$ 20.000.000,00 R$ 4.063.737,58 R$ 812.747,52 R$ 

4.876.485,10

 Total R$ 4.063.737,58 R$ 812.747,52 R$ 4.876.485,10

 Primavera do Leste, 06 de junho de 2018.

___________________________________________

Salete Ineis Camilotti

Distribuidora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41816 Nr: 4250-75.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNES EGYDIO CERUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARTIGNAGO LTDA., 

VOLNEY VALENTIN MARTIGNAGO, VALENTIN MARTIGNAGO, Hélio 

Passadore, JOÃO MACHNIC, OSMAR MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA LARISSA DARONCO - 

OAB:17199/0, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO, para 

manifestar acerca da petição de fls. 239/247, dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30760 Nr: 2983-39.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BINOVA AGRO INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADEAGRO C. R. DE. P. AGROPECUARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDREZA GARCIA - 

OAB:264342/SP, NAYARA FINOTTI GARCIA - OAB:OAB/SP 373.348, 

WELSON GASPARINI JUNIOR - OAB:SP 116196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a advogada Dra. PAULA VANESSA DAMAREN 

SANTOS, fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43886 Nr: 6433-19.2006.811.0037

 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: CONSTÂNCIO JOSÉ LAWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELICIANO ALVES DOS SANTOS, 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO 

- OAB:MT-7373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certifico que nesta data a Dra. LORENA PEREIRA LIMA, fica INTIMADO 

para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125369 Nr: 7940-68.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONE LUCHESE, CRISTÓVÃO ZALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12208-A

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171260 Nr: 5824-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE CHAGAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. VINICIUS EMIDIO CEZAR, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111166 Nr: 1531-13.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOBIO BRAGANHOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. TAILOR HENRIQUE SOUZA, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152550 Nr: 5596-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, 

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18597, TALITA 

BARRETO - OAB:19.488 A /MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. RAFAEL CARLOTTO CORREA, 

fica INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 49550 Nr: 4899-06.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, EUDSON ROSA 

DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - 

OAB:6927/MT, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565, 

Tiago Augusto Lino Corrêa da Costa - OAB:13633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado Dr. ÁLVARO MENEZES, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40615 Nr: 3079-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIVOT LESTE COMPONENTES HIDRÁULICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Terrengui - 

OAB:23584/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Certifico que nesta data o advogado Dr. CRISTIANO TERRENGUI, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5529 Nr: 45-52.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Girardo, SUELI CONCEIÇÃO 

GAMBARIM GIRARDO, ANTONIO ROBERTO GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB/SP 290.089, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:OAB/SP 155.456, 

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, SINVAL PEREIRA DOS SANTOS - OAB:5419/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. GILBERTO LUIS ALMEIDA, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 203035 Nr: 785-38.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT, LUCIVANE MINUSCULI BASSO - OAB:MT 23.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Certifico que nesta data o advogado Dr. GILBERTO LUIS ALMEIDA, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149179 Nr: 3935-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCK E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CLÓVIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Certifico que nesta data o advogado Dr. RAUL ANTUNES MACEDO, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 7709 Nr: 61-74.1994.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO EDUARDO ROQUE

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 Certifico que nesta data o advogado Dr. TAILOR HENRIQUE SOUZA, fica 

INTIMADO para devolver os autos no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000939-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003228-42.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: TANIA 

CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME Visto, Para melhor análise do 

pedido de justiça gratuita, intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado para apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 99 § 2° e 321, III, ambos do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de maio de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003100-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003100-22.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: DESSUMILA 

ALVES DE CASTRO - ME Visto, Para melhor análise do pedido de justiça 

gratuita, intime-se a requerente, por meio de seu advogado para 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, balanço contábil e outros), no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 99 § 2° e 321, III, ambos 

do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002691-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. DIAS & CRUZ LTDA - ME (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001111-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 
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REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001111-78.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 616.291,49; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INADIMPLEMENTO, Cooperativa]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO Parte Ré: RÉU: FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO Visto, 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por COOALESTE – 

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL 

DO MATO GROSSO contra FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO, ambos 

qualificados. Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial 

nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o 

artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 21/06/2018, às 

17h00horas, para sessão de conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que 

a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da data da audiência. Caso as partes não tenham interesse 

na composição consensual, deverão manifestar-se expressamente, 

cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse por meio de 

petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência. Conste que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na 

sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo alegado fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, intime-se o 

requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que é notório que a 

cooperativa autora encontra-se em fase readequação financeira, como 

medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas processuais ao 

final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e 

intime-se. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002936-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TALIS CECATTO (AUTOR)

DYORDAN RICHARD CECATTO (AUTOR)

MILTON GILBERTO RABER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXEY KUZNETSOV (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002936-57.2018.8.11.0037. AUTOR: DYORDAN RICHARD CECATTO, 

JONATAN TALIS CECATTO, MILTON GILBERTO RABER RÉU: ALEXEY 

KUZNETSOV Visto, Em analise aos pedidos, verificam-se que estão 

razoavelmente incompreensíveis, bem como não há valor que entende 

para fixação de alimentos provisórios. Assim, intime-se a requerente, por 

meio de seu advogado para emendar a inicial ajustando os pedidos, 

corrigindo o valor da causa ou do pedido, no prazo de 05(cinco) dias, nos 

termos do artigo 290 e 321, ambos do CPC. Determina-se, ainda, que seja 

juntada a comprovação de recebimento ou indeferimento de benefício 

previdenciário de pensão por morte, para melhor análise quanto ao pedido 

da tutela de urgência, ante a comprovação de que a “de cujus” possuía 

vinculo empregatício, que lhe garante a seguridade social. Após concluso 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 21 

de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001373-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000791-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000954-08.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

MARLY ROSA NICOLAU BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CELSO JOSE BRESSAN OAB - 208.926.831-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada pelo DJE. 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 se manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002086-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES APARECIDA VERAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNO KREBS (RÉU)

ALISON KREBS (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE.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 se manifestar nos autos, , no prazo legal, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000973-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ROSA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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 se 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 12953448 , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003244-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não pagou o débito e 

não ofereceu embargos monitórios, apesar de citado. 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 requerer o que de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001562-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLA ELIANE KESSLER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou o 

pagamento da diligência , apesar de intimada pelo DJE.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 citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006216-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARETE BILESKI & CIA LRDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o debíto e 

não ofereceu embargos, apesar de citada.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 se manifestar nos autos , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000946-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOTUSZIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. 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 requerer o que de direito , no prazo legal, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002079-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DOS SANTOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação , 

apesar de citada pelo DJE. 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 requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002081-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação , 

apesar de citada pelo DJE .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 requerer o que de direito , no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176789 Nr: 8943-53.2016.811.0037

 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: GAUTIER GIOSEPP LOPES ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA/16.780

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerente) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138231 Nr: 9151-08.2014.811.0037

 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 CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO TOTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687 A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO BATISTA DA 

COSTA - OAB:353238, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerente) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130395 Nr: 3048-82.2014.811.0037

 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: ANANDA SALES PINHEIRO DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SOLIMAN GROHS - 

OAB:15081-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/MT 355, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Nos termos da decisão de p. 236, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para, no prazo de 05 dias manifestarem 

sobre a proposta de honorários, no valor de R$ 3.000,00, conforme 

proposta de p. 239. Havendo concordância, deverá a parte requerida 

providenciar o pagamento dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130618 Nr: 3238-45.2014.811.0037

 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: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANI LÚCIA DIETER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALERIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:7457B

 Processo nº. 3238-45.2014.811.0037

 Código: 130618

Visto,

Quanto à intempestividade suscitada, o artigo 241, IV, do CPC/73, vigente 

a época, trazia que o prazo iniciava-se, quando o ato se realizar em 

cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, da data de sua 

juntada aos autos devidamente cumprida.

Verifica-se que o mandado de citação foi juntado em 09/12/2014 (p.03), e 

a contestação foi protocolada dia 09/02/2015 (p. 53), logo, fora do prazo, 

conforme descrito na certidão de p.94, portanto, declara-se a revelia da 

requerida.

Em nota ao aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery comentam: “O réu que comparece espontaneamente aos 

autos dá-se por citado no momento em que se evidencia esse 

comparecimento, como, por exemplo, juntando ele procuração aos autos, 

peticionando nos autos, tendo vista dos autos no cartório ou fora dele, 

etc.”.

Em que pese à revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados na 

inicial é relativa, competindo ao autor provar o seu direito.

O artigo 346, do CPC, autoriza que o revel intervenha no processo e 

receba-o no estado em que se encontra, tendo ele direito de ser 

cientificado dos atos processuais, praticar atos ainda não atingidos pela 

preclusão e, inclusive, produzir provas, o que deveras é o caso.

Por essas razões é indevido o desentranhamento da impugnação 

ofertada, ainda que a destempo, havendo de se considerar ainda que a 

revelia alcança os fatos e não o direito a que se postula (STJ- 3ª Turma, 

REsp 252.152-MG,Min. Waldemar Zveiter).

Assim, deixa-se de determinar o desentranhamento da peça, nos termos 

346, do Código de Processo Civil.

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 16/08/2018, às 14h40min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Em relação ao pedido de aplicação de multa por descumprimento de ordem 

judicial, intime-se a autora para esclarecer qual a desídia do requerido em 

relação à decisão liminar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147100 Nr: 3081-38.2015.811.0037

 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: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA, 

RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo exequente 

contra sentença de p.110, alegando omissão e contradição.
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É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante acertadamente almeja 

a reforma da sentença, portanto, o Estado-Juiz acolhe os presentes 

embargos de declaração, para retificar a omissão, devendo o presente 

feito ser remetido ao cartório distribuidor para inclusão do cessionário 

Viana Alimentos Ltda, no polo ativo, com a exclusão do banco credor.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 234-44.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

Marcelo Keller - OAB:105411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Visto,

Determina-se que o resultado da pesquisa realizada pelo sistema Infojud 

seja juntado aos autos, devendo o presente feito tramitar sob segredo de 

justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107785 Nr: 6918-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ANTONIO DUARTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO XAVIER DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 (...)Nesse compasso, por não ser a via adequada, indefere-se o 

pedido.Outrossim, notificado para fornecer as informações necessárias 

para o deslinde do feito, o exequente quedou-se inerte, não mantendo 

contato com seu patrono (p.179). Assim, intime-se o autor pessoalmente 

para manifestar se ainda possui interesse no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Decorrido prazo sem manifestação, 

certifique-se e intime-se o executado, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 485, §5º, do CPC. Após, concluso. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31121 Nr: 3336-79.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA-NÃO-PADRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Visto,

Trata-se de Embargos de terceiro proposto por V2 Tibagi Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira – Não Padronizado contra 

Antônio Sonalio, ambos já qualificados.

Tentada a intimação do executado para pagar o débito, esta restou 

infrutífera (p.120 e 133).

Realizou-se consulta ao sistema de busca de endereço dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, localizando-se novo endereço do executado, 

conforme documentos (p.140).

Procedeu-se nova tentativa de intimação no endereço localizado, não 

logrando êxito (p.143).

Em manifestação, o exequente requereu nova busca de endereço da 

parte executada (p.145), sendo o pedido deferido, restando a busca 

frutífera, localizando-se novo endereço (p.146/148).

Novamente procedeu-se tentativa de intimação do executado no endereço 

localizado, restando negativa (p.155).

Intimado para se manifestar, o exequente requereu a intimação do 

executado por edital, sendo o pedido deferido à p.165.

À p.166 o exequente requer a desistência da ação.

Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação (p.166), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.15).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173735 Nr: 7255-56.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A, RENATA CARRETO - OAB:18929/A - MT

 Visto,

 Inicialmente, chama-se o feito a ordem, pois em analise aos autos 

verificou-se que somente houve a citação do requerido Banco do Brasil, 

não havendo a citação dos demais requeridos constantes na inicial. 

Assim, determina-se a citação dos requeridos, para querendo apresentem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, havendo arguição de preliminar, bem como se tiver sido 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora 

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

Após, cumpra-se a retificação, conforme já determinado a p.48/49.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134885 Nr: 6694-03.2014.811.0037

 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: ZAQUEU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiry Antônio da Silva Ávila - 

OAB:6.090/MS, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, 

TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, THIAGO JOVANI - OAB:MS/ 

11736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Visto,

Passa-se ao saneamento do processo.

 Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, o requerido aduz que não 

há provas que é credor do requerido, esta se confunde com o mérito da 

ação e com ele deve ser analisada.

 Não há outra preliminar a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da 
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lide (CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões 

de mérito e serão analisados em sentença, de modo que se declara 

saneado o processo.

Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, aqueles 

delineados na petição inicial e na peça de contestação.

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 16/08/2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil). Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117698 Nr: 56-85.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI TRIZOTTO 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Romagnoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETE JANAINE BERALDO 

DE PIERI - OAB:201899-RJ, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 

13984-B

 Visto,

De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 16/08/2018, às 15h20min, a ser 

realizada pelo conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.

Não havendo acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a 

realização da audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as 

partes informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123396 Nr: 5949-57.2013.811.0037

 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: Reginaldo Verdério, RONALDO LUIZ VERDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDSON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 (...)As preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir em 

que o requerido afirma que os autores não são vendedores dos bens 

pleiteados e não participaram de nenhum negócio com eles reclamam 

dilação probatória, logo devem ser analisadas com o mérito da ação. Não 

há outra questão preliminar a ser analisada e não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (CPC, art. 355), e em relação às demais arguições, 

tratam-se questões de mérito e serão analisados em sentença, de modo 

que se declara saneado o processo.Em relação à matéria de fato, fixa-se 

como pontos controvertidos, aqueles delineados na petição inicial e na 

peça de contestação.Para produção de prova oral, designa-se audiência 

de instrução para o dia 16/10/2018, às 15h00min, sem prejuízo de tentativa 

de conciliação.Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Consigne às partes que 

suas ausências implicarão na presunção de confissão dos fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam ou se recusem a depor (art. 385, 

§1º do C.P.C). Fixa-se o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de 

Processo civil).Ademais, em consonância com o disposto no art.455 e 

seguintes do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.Por fim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna 

estável (art.357, § 1º do Código de Processo Civil).Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115624 Nr: 6181-06.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Romagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIETE JANAINE BERALDO DE 

PIERI - OAB:201899-RJ, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:MT 12900

 Visto,

Defere-se o pedido de p.107.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Poxoréo/MT para os atos 

expropriatórios em relação ao imóvel penhorado (p.37), com a designação 

de hasta pública.

Com o cumprimento, intime-se o exequente para promover o seguimento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 557-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, ANTÔNIO 

DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Visto,

 Considerando a manifestação e documentos apresentados pelos 

executados (p.117/123), para evitar em futura expropriação que o imóvel 

seja vendido por preço vil e nulidades, acolhe-se o pedido de 

reconsideração.

 Nomeia-se, como perito judicial a Construtora e Imobiliária Cosentino 

podendo ser contatada no telefone: (66) 3498-1158, endereço: Av. São 

João, n° 305, bairro Centro, Primavera do Leste - MT, CEP: 78850-000, 

para realização de nova avaliação do imóvel, devendo promover sua 

intimação para informar se aceita o encargo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 141 de 714



 Aceito o encargo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito se for o caso e apresentar: 

proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para no prazo comum de 5 

(cinco) dias, se manifestarem.

 Havendo concordância, intimem-se os executados para providenciarem o 

pagamento dos honorários periciais.

Para a apresentação do laudo, fixa-se o prazo de 30 (trinta dias). Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 154665 Nr: 6594-14.2015.811.0037

 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: NEIVA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FASSINA, BEATRIZ FASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 (...)Dessa forma, por se tratar de litisconsórcio unitário e por ter a 

requerida Beatriz apresentado peça contestatória, decreta-se a revelia em 

relação aos executados Eliane, mas sem aplicação de seus efeitos, nos 

termos do art. 345, I, CPC.De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial.Desta 

forma, e em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 09/08/2018, às 15h30min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.Não havendo 

acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a realização da 

audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as partes informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a 

produzir, esclareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo 

(artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). Intimem-se as partes, na pessoa 

de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão 

saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202155 Nr: 278-77.2018.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA 

ME, GEMA ANSELMINI BAZOTTI, OSVALDO BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113070 Nr: 3684-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LÚCIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI MARTIN, ADENI DOS SANTOS SILVA, 

D. J. MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 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 o documento de p. 67/75, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 782-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A, HELLEN GODOY DA COSTA - OAB:OAB/MT 10.008, 

JULIANA FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 Visto,

Defere-se o pedido de p.243.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome da executada, restando positivo, conforme 

documento anexo.

 Remeta-se os autos a contadora deste juízo, para apresentar o cálculo da 

divida atualizado, conforme sentença (p.231/232), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o cálculo, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 14768 Nr: 383-50.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, ARNILDO 

GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 

3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Certifico que já foram realizadas duas tentativas de intimação via correio, 

da senhora Odete Puton Guadagnin, restando infrutíferas ante a sua 

ausência, deste modo, nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/2007- CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a 

parte autora para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme dispõe o Provimento 007/2017-CGJ, bem como 

comprovar a averbação da penhora, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122747 Nr: 5290-48.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEONEL DO NASCIMENTO FERREIRA 

- ESPÓLIO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, LUCIANA CARVALHO MARQUES - 

OAB:7277, MICHELY MENESES PIMENTEL DO MONTE - OAB:7295

 (...)A preliminar de ilegitimidade ativa (não possui legitimidade para atuar 

no polo passivo da demanda) aventada confunde-se com o mérito e com 

este será analisada.Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, 

alegando que não há indicio de vinculo contratual ou legal, esta se 

confunde com o mérito da ação e com ele deve ser analisada.Não há outra 

preliminar a ser analisada e não ocorre nenhuma hipótese de extinção do 

processo (CPC, art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 
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355), e em relação às demais arguições, tratam-se questões de mérito e 

serão analisados em sentença, de modo que se declara saneado o 

processo.Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos 

controvertidos, aqueles delineados na petição inicial e na peça de 

contestação.De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial.Desta forma, e em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 16/08/2018, às 15h40min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sede do Fórum desta Comarca.Não havendo 

acordo e independente de nova intimação, no dia seguinte a realização da 

audiência inicia-se o prazo de 15(quinze) dias, para as partes informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma.Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem 

que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a 

decisão saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177503 Nr: 9328-98.2016.811.0037

 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: MARIA IVONETE ANDRADE DA SILVA

 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: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8505 MT, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:

 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 Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 179668 Nr: 10426-21.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DE OLIVEIRA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autor, para 

manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145123 Nr: 2122-67.2015.811.0037

 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: PAULO ALVES PARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVANE DESCOVI MACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT/ 15.674

 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 Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137804 Nr: 8885-21.2014.811.0037

 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): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 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. 136/155, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61097 Nr: 943-11.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, Ivone de Souza 

Polato, SIDNEI POLATO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/13890, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, GILMAR 

ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:MT 12900, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(requerido), para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145043 Nr: 2071-56.2015.811.0037

 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): PAULO SANDRI LONGHI

 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 

cumprir a decisão de p. 70, ou seja, apresentar as matrículas atualizadas 

dos imóveis, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 143960 Nr: 1606-47.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA, FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, DEBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 269.989, RICARDO DELGADO 

PRETI - OAB:MT 14.461-B, SERGIO HENRIQUE KOBAYASHI - OAB:MT 

6180

 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 

comprovar a averbação da penhora, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168907 Nr: 4696-29.2016.811.0037

 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: SILVIO RODRIGUES ALESSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA, ELI PADILHA 

LEAL, LIGIANE MOREIRA DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES 

JUNIOR - OAB:10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olair de Oliveira - 

OAB:OAB-MT 14.547

 Certifico que as intimações encaminhadas aos requeridos via correio 

restaram infrutíferas, com a notação de "não procurado" e ao "remetente", 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar o pagamento da diligência para intimar os 

executados da decisão de p. 964.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110009 Nr: 331-68.2012.811.0037

 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): SERGIA DA SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 7441-55.2011.811.0037

 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: DALVACI GHISI, MARIA DAS GRAÇAS GHISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:17134, CRISTIANE KUCHTA - OAB:47477, DARLEY DA 

SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 1067-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUÍZA MARINHO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSÉ 

MARQUES - OAB:13.841-A, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993, 

Marcos Afonso Borges - OAB:1129, RAUL LACERDA BALAZEIRO - 

OAB:200717/SP, RICARDO DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP, 

ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182.961/SP, RUDIMAR 

PANIS FACHINETTO - OAB:5864/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 devolução da carta preactória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32609 Nr: 862-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CREMA, MÁRIO CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 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 a exceção de pré-executividade de fls. 200/210, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44549 Nr: 234-44.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:RS 48104, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, 

Marcelo Keller - OAB:105411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Visto,

Determina-se que o resultado da pesquisa realizada pelo sistema Infojud 

seja juntado aos autos, devendo o presente feito tramitar sob segredo de 

justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123223 Nr: 5769-41.2013.811.0037

 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: GELSEMAR JOSÉ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGAZINE LUIZA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/16686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RAIMUNDO 

BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:22771/BA, JOÃO AUGUSTO DE 

SOUZA MUNIZ - OAB:203.012-A-SP, VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerido) para apresentar suas contrarrazões, 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 
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manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal., SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122273 Nr: 4801-11.2013.811.0037

 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: DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 

13.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerente) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9539-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT-2615, MARCIA M. 

VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Visto,

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pelo requerido 

contra sentença de p.333/334, alegando omissão e contradição.

Intimado, o requerente apresentou as contrarrazões dos embargos, 

requerendo que seja rejeitado (p.339/340).

É o relatório. Decide-se.

Os embargos declaratórios têm como finalidade completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Para admissibilidade dessa espécie de recurso, é necessária a existência 

destes três requisitos (obscuridade, contradição ou omissão), conforme 

descreve o artigo 1022, do CPC.

Nota-se que a parte a parte requerente/embargante almeja a reforma da 

sentença, portanto, é incabível a interposição de embargos de declaração 

com efeito infringente, para nova discussão de matéria já apreciada, vez 

que para tal discussão existe recurso específico.

Por essas razões, por não haver obscuridade, omissão nem contradição a 

serem supridas, o Estado-Juiz rejeita-se os presentes embargos de 

declaração, mantendo a sentença objurgada.

Decorrido prazo para eventual interposição de recurso, e nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9539-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT-2615, MARCIA M. 

VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ADRIANA AIRES DE MELO NICOLINO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68072 Nr: 7645-70.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RUZYCKI STASTAK - ME, ADRIANA 

RUZYCKI STASTAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANA RUZYCKI STASTAK - ME, 

CNPJ: 04553402000174 e atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANA RUZYCKI STASTAK, Cpf: 03974404996, 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: 19/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de ADRIANA RUZYCKI 

STASTAK - ME e ADRIANA RUZYCKI STASTAK, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5500/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/07/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 20.530,93

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66356 Nr: 6134-37.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM ECONOMIA LTDA, ELAINE NUNES 

QUEIROZ, JOÃO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, ELIANE QUEIRÓZ CHAVES 

MORAES, DIONEY ANDRADE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TECELAGEM ECONOMIA LTDA, CNPJ: 

03731758000198, Inscrição Estadual: 131933094, atualmente em local 

incerto e não sabido ELAINE NUNES QUEIROZ, Cpf: 94784922172, Filiação: 

Eliane Queiroz Chaves de Moraes e Cillineu Nunes de Moraes, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, casado(a), atualmente em 

local incerto e não sabido DIONEY ANDRADE RODRIGUES, Cpf: 

86672746153, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOÃO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR, Cpf: 18848770100, Rg: 786.578, 

Filiação: João Rodrigues Pereira e Izabel Ferreira de Moraes, data de 

nascimento: 16/06/1951, brasileiro(a), natural de Quirinópolis-GO, 

casado(a), comerciante e atualmente em local incerto e não sabido ELIANE 

QUEIRÓZ CHAVES MORAES, Cpf: 32921330172, Rg: 085 019, Filiação: Eli 

Queiroz Chaves e Elias Queiroz, data de nascimento: 09/04/1960, 

brasileiro(a), natural de General Carneiro-MT, casado(a), do lar. 

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 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de TECELAGEM ECONOMIA 

LTDA, ELAINE NUNES QUEIROZE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Recolhimento ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3166/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/05/2007

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 58.816,74

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 480-69.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO MT - SEC DE ESTADO DE 

TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:133.091/SP, GISELI SORENSEN - OAB:, JOÃO BATISTA 

ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.REVOGO a liminar 

deferida às fls. 82/83.Custas e despesas processuais pela parte 

requerente.Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113266 Nr: 3621-91.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA ALVES ESPERANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº: 3621-91.2012.811.0037 (Código 113266)

Vistos.

Sobre a certidão retro, diga a parte exequente, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120765 Nr: 3254-33.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS VASCONCELOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3254-33.2013.811.0037 (Código 120765)

Vistos.

Sobre a certidão retro, diga a parte exequente, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63149 Nr: 2784-41.2009.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, MIRIAM RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONCALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 2784-41.2009.811.0037 (Código 63149)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130700 Nr: 3317-24.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA AUXILIADORA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

OAB:13743/MT, Marlin Angela Fagotti - OAB:MT/15317-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3317-24.2014.811.0086 (Código 130700)

Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono do requerido à fl. 92. 

Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo Civil, 

recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se pessoalmente a requerente EDILEUZA AUXILIADORA SILVA 

para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o andamento do feito 

consistente na constituição de novo patrono.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208752 Nr: 3588-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ROBERTA SORROCHES MALDONADO, 

SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3588-91.2018.811.0037 (Código 208752)

Vistos.

Intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do 

Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132652 Nr: 4925-57.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 CERTIFICO QUE OS AUTOS TRANSITARAM EM JULGADO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132675 Nr: 4948-03.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA F. G. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, WENDER LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRANDA DE OLIVEIRA - 

OAB:13300/MT

 CERTIFICO QUE OS AUTOS TRANSITARAM EM JULGADO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209238 Nr: 3803-67.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, intime-se a parte embargante para garantir a execução, sob 

pena de rejeição liminar, em 05 (cinco) dias.Expirado o prazo, certifique-se 

e retornem os autos conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

08 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168901 Nr: 4691-07.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4691-07.2016.811.0037 (Código 168901)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173895 Nr: 7362-03.2016.811.0037

 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: MARINES BRAGAGNOLO CREMONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7362-03.2016.811.0037 (Código 173895)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RECONHECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por 

MARINES BRAGAGNOLO CREMONINI, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 136, a parte requerente pugnou pela desistência na ação e a 

extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208955 Nr: 3677-17.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:MT/8.656
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Destarte, intime-se a parte embargante para garantir a execução, sob 

pena de rejeição liminar, em 05 (cinco) dias.Expirado o prazo, certifique-se 

e retornem os autos conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

08 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57106 Nr: 4907-46.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA DOS SANTOS LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Processo nº: 4907-46.2008.811.0037 (Código 57106)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LINDAURA DOS 

SANTOS LUIZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 330/331, Alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvarás de fls. 330/331.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48554 Nr: 3969-85.2007.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ CÍCERO DE MORAES, 

ALESSANDRO CHAGAS DE OLIVEIRA, JAMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Processo nº 3969-85.2007.811.0037 (Código 48554)

 Vistos.

Intime-se a Defensoria Pública, representante do requerido WASHINGTON, 

por carga ou remessa dos autos para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

Em seguida, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139579 Nr: 10016-31.2014.811.0037

 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: ERCÍLIA MENEZES DA MATURIDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, WALDINEY SANTANA CRUZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte 

requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso devidas desde a data da cessação do benefício de 

auxílio-doença (24/04/2014 – fl. 27), acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 406 do Código Civil, c/c 

artigo 161, §1°, do Código Tributário Nacional) e correção monetária pelo 

manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal.Tendo em vista que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já 

expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias.Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários advocatícios pelo requerido 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Decorrido o prazo para recurso voluntário, ao contador 

para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

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

anotações de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66172 Nr: 5968-05.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO SHULTZ, ROSANGELA 

SOARES FARIAS, JOELMA FERNANDES FERREIRA, IVONE MARIA 

FERRONATO, CLEUSA DOS SANTOS, DINEIA FÁTIMA TELOKEN, MARIA 

NILZA FEITOSA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO 

OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 5968-05.2009.811.0037 (Código 66172)

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128915 Nr: 1789-52.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 
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de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:MT/12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1789-52.2014.811.0037 (Código 128915)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 76-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente de fls. 74-v/75.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fls. 74-v/75.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125579 Nr: 8149-37.2013.811.0037

 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: LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8149-37.2013.811.0037 (Código 125579)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131703 Nr: 4162-56.2014.811.0037

 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: ANI CRISTINA VON BORSTER GHELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4162-56.2014.811.0037 (Código 131703)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135419 Nr: 7116-75.2014.811.0037

 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: PAULO PEREIRA DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7116-75.2014.811.0037 (Código 135419)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137978 Nr: 9002-12.2014.811.0037

 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: THSDS, FRANCISCA MARIA SILVA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9002-12.2014.811.0037 (Código 137978)

Vistos.

Intime-se novamente o Dr. Junior Lima Bezerra para que complemente o 

laudo pericial encartado às fls. 68/70, respondendo todos os quesitos da 

parte requerida às fls. 39-v/40.

Com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107920 Nr: 7063-02.2011.811.0037

 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: ABADIA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 P r o c e s s o  n º :  7 0 6 3 - 0 2 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 3 7  ( C ó d i g o 

107920)Vistos.Compulsando os autos, verifico que não foi realizado 

estudo socioeconômico na residência da parte requerente.O estudo social 

é requisito obrigatório, conforme o entendimento jurisprudencial:

(...)Destarte, intime-se a equipe disciplinar deste Juízo para elaboração do 

estudo, no prazo de 15 (quinze) dias.Com a juntada, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.Expirado o prazo, 

considerando que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos 

feitos que tratam do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 
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remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Nesse sentido:(...).Após, retornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161820 Nr: 1165-32.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CABRAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1165-32.2016.811.0037 (Código 161820)

Vistos.

Intime-se a parte requerente, através de seu representante legal, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, com as mesmas advertências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111919 Nr: 2375-60.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADEMIR JACÓ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Processo nº: 2375-60.2012.811.0037 (Código 111919)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo GLADEMIR 

JACÓ DA ROCHA, devidamente qualificado nos autos, aduzindo a 

existência de omissão na sentença de fls. 199/201, vez que não se 

manifestou sobre o pedido de Justiça Gratuita.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão na sentença de fls. 

199/201, fazendo constar:

“(...) Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas. (...).”

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, por seus próprios 

fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106222 Nr: 5263-36.2011.811.0037

 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: JULIERMES ALVES PIMENTA, NAIANNE ALVES 

PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 5263-36.2011.811.0037 (Código 106222)

Vistos.

Sobre as notas fiscais juntadas no feito, manifeste-se o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, no prazo de 20 (vinte) dias.

Após, intime-se a parte autora para manifestação, em 10 (dez) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63067 Nr: 2573-05.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MORAES 

RODRIGUES - OAB:15929/mt

 Processo nº: 2573-05.2009.811.0037 (Código 63067)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140317 Nr: 10411-23.2014.811.0037

 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: ANA MARIA PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10411-23.2014.811.0037 (Código 140317)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 84, intime-se a parte requerente para 

comprovar a união estável no prazo de 10 (dez) dias.
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 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168629 Nr: 4561-17.2016.811.0037

 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: Eleuza Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4561-17.2016.811.0037 (Código 168629)

Vistos.

Considerando que a requerente é portadora de transtornos psicológicos, 

nomeio o médico Dr. Pedro Henrique de Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 

7252/MT, e-mail: pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 

9-8129-8909, para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 213-05.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTAVIO DE OLIVEIRA MIRANDA, DUILIO 

PISANESCHI

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

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SILVÉRIO DA SILVA - 

OAB:11.292/MT, Marcio Gil - OAB:AOB/SP -229.128, Noel Gonçalves 

Cerqueira - OAB:149.006, Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11395/MT

 Processo nº: 213-05.2006.811.0037 (Código 37661)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte executada para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize o pagamento dos valores executados.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170456 Nr: 5458-45.2016.811.0037

 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: HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, CLEIDIANE 

CRISTINA DE OLIVEIRA KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5458-45.2016.811.0037 (Código 170456)

Vistos.

Considerando que o perito nomeado anteriormente sugeriu nova perícia no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nomeio o médico Dr. Pedro Henrique 

de Abreu Balata,  Psiquiat ra,  CRM 7252/MT,  e-mai l : 

pedro_balata@hotmail.com, telefone comercial (65) 9-8129-8909, para a 

realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107641 Nr: 6771-17.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Processo nº: 6771-17.2011.811.0037 (Código 107641)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165507 Nr: 2894-93.2016.811.0037

 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: NADIR IZIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2894-93.2016.811.0037 (Código 165507)

Vistos.

Primeiramente defiro o pedido de habilitação de herdeiros.

 Procedam-se as retificações pertinentes.

 Citem-se os herdeiros no endereço indicado à fl. 92.

Após, intime-se o Dr. Eduardo de Toledo Barros para que complemente o 

laudo pericial encartado às fls. 59, respondendo os quesitos do INSS às 

fls. 85-v/86-v.

Com a juntada do laudo complementar, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135000 Nr: 6782-41.2014.811.0037

 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: CRISLEIA AMADEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 24 (vinte e quatro) 

meses, a partir desta sentença, bem como efetue o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

indeferimento do benefício de auxílio-doença (24/06/2014 – fl. 22), 

tornando definitiva a tutela antecipada de fls. 35/36.Assim, intime-se a 

autarquia federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu da 

maior parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por 

cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o 

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

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 4120-36.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOFIA PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4120-36.2016.811.0037 (Código 167798)

Vistos.

Inicialmente, ante a certidão de fl. 341, procedo a juntada do espelho do 

bloqueio judicial que se encontra pendente, referente a decisão de fl. 179, 

devendo o alvará ser expedido em favor da empresa Qualycare.

Ademais, verifico que está pendente de pagamento a nota fiscal de nº 

4011, referente aos serviços prestados de 01.05.2018 a 25.05.2018, data 

em que houve suspensão da internação domiciliar.

Assim, determino o bloqueio do valor relativo ao custeio do Home Care, na 

modalidade internação domiciliar, na importância de R$ 7.660,00 (sete mil 

seiscentos e sessenta reais), com observância da nota fiscal 

apresentada, em conformidade com o orçamento inicial, conforme 

memorial descritivo:

NOTA FISCAL VALOR PERÍODO FLS.

Nº 4011 R$ 7.660,00 01/05/2018 a 25/05/2018 337

TOTAL R$ 7.660,00

 A transferência do numerário (pagamento) está autorizada mediante 

apresentação da nota fiscal (Prov.02/2015-CGJ, artigo 10). Cumpram-se 

as demais determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176598 Nr: 8837-91.2016.811.0037

 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: ALISSON DE PAULA AMATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:23696-0, MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO 

VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSECLER SZADKOSKI - 

OAB:7325/MT

 Vistos. Defiro o pedido da parte autora e redesigno a audiência para o dia 

31/07/2018 às 13:30. Saem os presentes intimados, devendo o advogado 

da parte requerente trazer o autor e suas testemunhas, independente de 

intimação por este juízo. Cumpra-se.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005130-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GIOVANE CARDOSO DA SILVA COUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005130-64.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIA CARDOSO DA SILVA 
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REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, GIOVANE CARDOSO DA SILVA COUTO Vistos, Tendo em vista o 

vencimento da 4ª mensalidade, decorrente da internação do 

requerido/paciente, em 01.02.2018, nota fiscal e relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente em Id 13546541; inexistindo 

informações que infirmem tais documentos; bem como considerando-se a 

efetivação do bloqueio da conta do Estado de Mato Grosso, em valor 

suficiente para o adimplemento dos 4 (quatro) meses restantes ao 

tratamento previsto (Id 13494653); determino a expedição de alvará para 

pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor da 

comunidade terapêutica Liberdade-Centro de Intervenção e Reabilitação 

para adimplemento da 4ª mensalidade, conforme nota fiscal nº 954 (Id 

13546541). Comunique-se à comunidade terapêutica Liberdade-Centro de 

Intervenção e Reabilitação de que deverá continuar encaminhando, à 

Secretaria da 5ª Vara, a nota fiscal comprobatória do serviço, em nome do 

Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere. Intime(m)

-se. Serve a presente decisão de ofício/mandado. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000585-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SIMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000585-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ROBERTO SIMAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MICAEL MELQUI BERNARDO DOS SANTOS Vistos, 

Tendo em vista o vencimento da 4ª mensalidade, decorrente da internação 

do requerido/paciente, em 09.02.2018, nota fiscal e relatório de 

acompanhamento psicológico do(a) paciente em Id 13545903; inexistindo 

informações que infirmem tais documentos; bem como considerando-se a 

efetivação do bloqueio da conta do Estado de Mato Grosso, em valor 

suficiente para o adimplemento dos 4 (quatro) meses restantes ao 

tratamento previsto (Id 13494027); determino a expedição de alvará para 

pagamento do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor da 

comunidade terapêutica Liberdade-Centro de Intervenção e Reabilitação 

para adimplemento da 4ª mensalidade, conforme nota fiscal nº 955 (Id 

13545903). Comunique-se à comunidade terapêutica Liberdade-Centro de 

Intervenção e Reabilitação de que deverá continuar encaminhando, à 

Secretaria da 5ª Vara, a nota fiscal comprobatória do serviço, em nome do 

Estado de Mato Grosso, na qual deverá indicar, obrigatoriamente, a 

especificação do serviço prestado e o período a que se refere. Intime(m)

-se. Serve a presente decisão de ofício/mandado. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002481-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINA DE LIMA BIFF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002481-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JARDELINA DE LIMA BIFF 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, A parte autor informou que realizou o exame de 

RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR conforme requerido na 

inicial, ante a disponibilização do referido exame pelos Requeridos, em 

cumprimento à tutela antecipada deferida (Id 8837673), não necessitando 

neste momento de posteriores pleitos judiciais Requereu a devolução do 

numerário para a conta única, eis que realizou o exame entre o pleito de 

sequestro e a expedição do alvará, ressaltando que o procedimento não 

foi realizado pelo fornecedor beneficiário do alvará judicial. Assim, 

determino a intimação do Centro de Diagnóstico por Imagem Santa Rosa 

para que, em 72 (setenta e duas) horas, restitua o valor de R$ 700,00 

(setecentos reais), relativo ao pagamento do exame de RESSONÂNCIA 

MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR à pessoa JARDELINA DE LIMA BIFF, 

por meio de alvará judicial expedido no processo nº 

1002481-29.2017.8.11.0037, justificando-se a medida em razão da 

informação nos autos de que a referida pessoa realizou o exame através 

do SUS. Juntamente com o expediente, encaminhe-se a guia de depósito 

judicial e informe-se o e-mail da Secretaria Judiciária para resposta, com o 

fim de conferir maior facilidade à Clínica. Encaminhe-se, ainda, cópia do 

Alvará Eletrônico n° 401353-0 / 2018, comprobatório do pagamento (Id 

12985598), a qualificação da paciente, bem como cópia desta decisão. 

Com o pagamento, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato Grosso. 

Decorrido o prazo sem resposta (cujo recebimento pelo destinatário 

deverá ser certificado pela Secretaria), concluso o processo para 

providências. Cumpra-se com urgência. Serve a presente como 

ofício/requisição/mandado. Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003149-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIMAR DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003149-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSIMAR DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se da ação 

de indenização por danos morais cum pedido de antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Deusimar Dias dos Santos em face de Telefônica 

Brasil S.A, pelos fatos e fundamentos narrados. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2018, às 08h20min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o requerente contratou à 

7(sete) anos atrás, o plano VIVO POS 2.5GB, vinculado ao número de 

terminal 66-99647-2736. O autor afirma que sua linha foi cancelada sem 

qualquer comunicação legal na data de 23 de abril de 2018. Não obstante, 

o requerente entrou em contato com a requerida para restabelecer o 

número de telefone e foi informado que solicitaram o cancelamento do 

contrato de prestação de serviços perante uma filial de vendas. Por fim, o 

autor assevera que não solicitou o cancelamento do plano e pretende 

através do pedido de antecipação de tutela de urgência determinar à 

requerida o restabelecimento imediato da linha telefônica bem como todos 

os planos contratados até o deslinde final desta ação, sob pena de multa a 

ser arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Fatura do mês de abril de 

2018(id. n°13209136), número de protocolo(id. n°13210457) e demais 

documentos indispensáveis propositura desta ação. De início, é preciso 
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dizer que sob a ótica do Código de Processo Civil, o pedido de 

antecipação de tutela de urgência será concedido quando os elementos 

trazidos aos autos pela parte convençam o juiz da “probabilidade do direito 

invocado” devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo” (Art. 300 do Código do Processo Civil). Como 

se observa nos autos, o requerente é representante comercial e 

necessita de seu número de terminal assim como dos planos 

anteriormente contratados. Portanto, o restabelecimento da linha torna 

imprescindível para a manutenção de seus negócios. Os documentos 

apresentados indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em 

vista que o autor juntou a fatura do mês de abril adimplida, na importância 

de R$92,27(noventa e dois reais e vinte e sete centavos). Assim, a 

princípio, não se justifica a desativação da linha telefônica pela ré. O 

pedido de antecipação de tutela é medida que deve ser imposta. Ademais, 

o provimento antecipado de tal pedido é perfeitamente reversível, 

podendo, inclusive, ser revogado ou modificado a qualquer momento. 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida restabeleça a linha telefônica n°66-99647-2736 assim como o 

plano VIVO POS 2.5GB, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de multa diária inicial que fixo em R$300,00(trezentos reais) até o limite de 

R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais). Serve a presente decisão de 

carta /mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 11 de 

junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001545-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINIR MARIA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001545-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUSINIR MARIA CORREA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Indefiro o pedido de Id 12619600, uma vez que já foi 

reiteradamente intimado a apresentar a nota fiscal faltante (Id 12138336, 

11754087, 11453688). Assim, requisite-se diretamente do fornecedor DR. 

MARCIO JOSE MUNHOZ SOARES DE MORAES a nota fiscal dos serviços 

prestados, com prazo de 5 (cinco) dias para resposta, sob pena de 

bloqueio da respectiva quantia de sua conta. Juntamente com o ofício, 

encaminhe-se cópia do orçamento e do alvará judicial (Id 8855921 e 

9549853). Abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias 

(artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ). Após, 

concluso o processo. Serve a presente de mandado/requisição/ofício. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de junho de 2018 Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003222-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF SILVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003222-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALEFF SILVEIRA NEVES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

FUNCIONARIOS DA CARGILL Vistos, Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais com 

pedido de antecipação de tutela pleiteado por Aleff Silveira Eves em face 

de Cooperativa de Crédito Mutuo Coopcargill, pelos fatos e fundamentos 

narrados. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada 

para o dia 02/10/2018, às 15h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também 

sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

será contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que a requerente foi impedida de adquirir crédito em determinado 

estabelecimento comercial, em decorrência da inadimplência na 

importância de R$762,92(setecentos e sessenta e dois reais e noventa e 

dois centavos), com vencimento em 29/07/2017. O autor aponta que 

entrou em contato com a requerida para resolver o litígio 

administrativamente e não obtivera êxito. Por fim, o requerente pretende a 

antecipação de tutela de urgência para determinar a imediata exclusão de 

seu nome perante os órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação esta 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da negativação do 

Serasa (id. n°13247374) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. Inicialmente, verifico que a requerente demonstrou 

nos autos a restrição comercial em seu nome, da importância de 

R$762,92(...), vinculado ao suposto contrato n°001, com vencimento para 

29/07/2017 e incluso na data de 12/02/2018. O dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, posto que neste momento deve ser prestigiado o 

princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão 

liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte requerente Aleff Silveira Aves, 

portador do CPF 047.247.321-21 e RG 22625208 SSP/MT, contrato n°001, 

no valor de R$762,92(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SERASA). Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 12 de junho de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1003146-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE NEVES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDREIA CRISTINA SANDRIM - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003146-11.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: LINDOMAR JOSE NEVES 

EMBARGADO: ANDREIA CRISTINA SANDRIM - ME Vistos, Homologo a 

desistência da presente ação, manifestada pelo(a) requerente (id. 

n°13240485), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Arquive-se, desde logo, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 12 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 113090 Nr: 3532-68.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LESSAINE LOUISE DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada contra 

LESSAINE LOUISE DOS SANTOS VIEIRA, a fim de absolvê-la do delito 

descrito no Art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, nos 

termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.P. R. I. C.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Primavera do Leste, 06 de junho de 2018. ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109875 Nr: 183-57.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar CRISTINAO 

LIMA devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 155, § 4º, I, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.A 

pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos 

de reclusão, deixando de aplicar a atenuante da confissão espontânea 

uma vez que a pena já fora aplicada em seu patamar mínimo.Diminuo a 

pena em um terço, uma vez que o acusado percorreu todo o iter criminis 

do delito de furto qualificado, o qual não se consumou em razão da ação 

da chegada da vítima, frustrando a empreitada criminosa.Assim, perfaz-se 

o total de 1 ano e 4 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, 

ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 101104 Nr: 708-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉRIO ROGERIS FRASSÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia formulada contra CLÉRIO 

ROGERIS FRASSÃO DE CARVALHO, a fim de absolvê-lo do delito descrito 

no Art. 171, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII do Código 

de Processo Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Primavera do Leste, 06 de junho 

de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 196074 Nr: 6974-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIPO SILVA DE OLIVEIRA, JÚLIO MOREIRA 

DOS SANTOS, BENOILSON ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Autos código 196074

Vistos.

Cuida-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, formulado pela 

defesa dos acusados EDIPO SILVA DE OLIVEIRA e JULIO MOREIRA DOS 

SANTOS, aduzindo, em síntese, não estarem presentes os requisitos e 

fundamentos ensejadores da prisão cautelar (fls. 332/341).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da 

prisão preventiva dos acusados consoante razões expostas às fls. 

344/348.

É o breve relato. Decido.

Quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP alegado 

pelos acusados, ressalto primeiramente que a prisão preventiva, está 

sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a 

decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a 

ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a 

prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo 

para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem.

No entanto, no presente caso, conforme se verifica às fls. 78/80, a 

decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, adotou como 

fundamentos a garantia da ordem pública dada a gravidade acentuada dos 

fatos, conforme já exaustivamente demonstrado nestes.

A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a 

ensejar o deferimento do pedido ora formulado, de modo que o pedido de 

revogação da prisão preventiva deve ser indeferido.

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva dos acusados Edipo Silva de Oliveira e Júlio Moreira dos 

Santos e, em consequência, indefiro a pretensão formulada.

Dê-se vista à defesa para a presentar alegações finais, após, tornem 

conclusos para sentença.

Intimem-se e se Cumpra.

Primavera do Leste, 07 de junho de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202564 Nr: 504-82.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVYN PEREIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, defesa escrita.

Primavera do Leste-MT, 11 de junho de 2018.
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Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 115637 Nr: 6197-57.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANERILDO MACHADO, RODOLPHO RODRIGO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, RENATO SOUSA 

DUTRA - OAB:5809/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o 

réu ANERILDO MACHADO, devidamente qualificados nos autos, às penas 

do art. 155, caput, do Código Penal, e absolver RODOLPHO RODRIGO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do 

Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo 

Penal.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para este crime é de 1 

a 4 anos de reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

inexistem motivos para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo-a 

em 1 ano de reclusão.Fixo o regime aberto para início do cumprimento da 

pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Todavia, presentes os 

requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade 

por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, 

cumpridas na forma do art. 46 do CP.Deixo de condenar o réu nas custas 

e despesas processuais, uma vez que presumidamente pobre na forma 

da lei.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 126708 Nr: 9243-20.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Matos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar EZEQUIEL 

MATOS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas do artigo 16, 

parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03.Passo à dosimetria da pena.As 

penas previstas para este crime são de reclusão, de 3 a 6 anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 3 

anos de reclusão.Agravo-a em 6 meses, em decorrência da causa 

prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente (EP 209020/Barra 

do Garças

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 202858 Nr: 670-17.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA, DIEGO 

PEREIRA SANTANA, WILLIAN JOHNNY DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Moreira Marinho - 

OAB:OAB-MT 18791

 DELIBERAÇÕES

Diante da certidão de fl. 28, redesigno a audiência para o dia 20/06/2018, 

às 17:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002609-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO DE 

UMUARAMA - SICOOB ARENITO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR FELIX RIBAS OAB - PR28044 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANCHONETE KILEY LTDA - EPP (DEPRECADO)

LUIZ CARLOS RAMPANI (DEPRECADO)

 

1002609-74.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000367-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RAMOS ALBINO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

 

1000367-74.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 12 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

1000267-22.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 12 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DAVOGLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n º :  1000154-39 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, TENDO EM VISTA O 

DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EFETUADO NOS AUTOS. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001172-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIS BELTRAME (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001172-95 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, indicando bens à penhora. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002577-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. P. L. (RÉU)

S. R. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002577-98.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JERSSIANE ALMEIDA DE SOUZA RÉU: SERGIO RICARDO EVANGELISTA, 

HOSPITAL CANDIDO PORTINARI LTDA Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. ANOTE-SE. CITE-SE a parte requerida para responder aos termos 

da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência 

de mediação para o dia _23 de Julho de 2018, às 17h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, 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. Deixo consignado que, 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. Às providências. Sorriso/MT., 

05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002681-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JOSE AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA TAMIRES NEZZI DE LIMA (RÉU)

JOELSON NEZZI (RÉU)

NELSON MEDINSKI LIMA (RÉU)

ROTSON ANDRE ORLANDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002681-90.2018.8.11.0040. AUTOR: 

IVAN JOSE AMARAL RÉU: NELSON MEDINSKI LIMA, INDIANARA TAMIRES 

NEZZI DE LIMA, ROTSON ANDRE ORLANDI, JOELSON NEZZI Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

gratuidade, salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. ANOTE-SE. CITE-SE a parte 

requerida para responder aos termos da presente, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, consignando expressamente as advertências do 

art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de mediação para o dia _20 de 

Agosto de 2018, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, 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. Deixo consignado que, 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. Às providências. Sorriso/MT., 

05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002896-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SUOTNISKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002896-66.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: EDIVALDO SUOTNISKI Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. COLHA-SE o parecer ministerial. Após, façam-me os autos 

imediatamente conclusos para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002869-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002869-83.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BRENO HENRIQUE LAGEMANN RÉU: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos 

etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 30 de Julho de 2018, às 08h:00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

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 Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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 o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 05 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001674-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SADY CASONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001674-97.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SADY CASONATTO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Sady Casonatto e 

Fabiano Gavioli Fachini em face de Banco do Brasil S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Pela sentença proferida em Id. 

11672957 condenou-se o requerido/executado ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados 

em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º 

do CPC. Devidamente intimado, o executado manifestou-se em Id. 

13352901, pugnando pelo indeferimento do cálculo apresentado pelos 

exequentes, pugnando para que seja considerado o valor atribuído a 

causa e não o atualizado para fins de cálculo dos honorários 

sucumbenciais fixados em 10%. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Dispõe o art. 525 do CPC 

que, “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 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.” Por sua vez, o §1º, do mencionado 

dispositivo legal elenca que na impugnação, o executado poderá alegar o 

seguinte: 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 - penhora incorreta ou avaliação 

errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - 

qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, 

novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes à sentença. Assim, volvendo os olhos a impugnação 

apresentada pelo executado, verifico que não merece prosperar, senão 

vejamos. Acerca do excesso de execução alegado, razão não assiste ao 

executado quanto a considerar apenas o valor atribuído na exordial, eis 

que este Juízo assim determinou: “condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 

2º do CPC.” Desse modo, embora não tenha constado expressamente que 

o percentual deveria incidir sobre o valor atualizado da causa, verifica-se 

que a determinação fundamentou-se de forma expressa no art. 85, §2º, 

do CPC, o qual dispõe: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo 

de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o 

valor atualizado da causa (...):” Assim, se tratando de disposição legal 

expressa do Código de Processo Civil, não cabe qualquer questionamento 

pelo executado, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada. Sem 

prejuízo, ante o depósito judicial noticiado pelo executado, INTIME-SE a 

parte exequente para que manifeste interesse na extinção do feito pelo 

pagamento. Não obstante, em atenção a resposta do Oficio acostada em 

Id. 13024399 - Pág. 2, verifico que a matrícula a que se refere a 

determinação exarada para baixa dos registros relativos as hipotecas é a 

de nº 49.980. Por fim, atente-se a Secretaria da Vara as demais 

solicitações do CRI da Comarca de Sorriso em Ofício de Id. 13024399 - 

Pág. 2. Após, conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002819-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002819-57.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TIAGO DOS SANTOS SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização 

por danos morais e pedido liminar proposta por TIAGO DOS SANTOS 

SILVA, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que ao tentar efetuar 

compra em determinado comércio foi informado da negativação de seu 

nome proveniente de supostas dívidas nos valores de R$ 63,17 (sessenta 

e três reais e dezessete centavos), relativo ao contrato nº 

035474291000045AD, incluída em 30/04/2018 e R$ 224,03 (duzentos e 

vinte e quatro reais e três centavos) relativo ao contrato nº 

035474291000045EC, incluída em 24/04/2018, ambas junto a instituição 

requerida. Aduz ainda que referidos débitos são indevidos, tendo em vista 

que não realizou empréstimos com a instituição requerida, razão pela qual 

ingressou com a demanda, pugnando pela declaração de inexistência dos 

débitos, bem como indenização por danos morais. Em caráter liminar, 

pugna pela retirada do seu nome dos órgãos restritivos de crédito. Com a 

inicial vieram os documentos de Id. 13424180 e ss. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

detidamente os presentes autos, verifica-se que o requerente pretende, 

liminarmente, que a requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito, uma vez que nega qualquer relação contratual com a mesma, 

afirmando ser indevida a referida inclusão. Pois bem. In casu, os requisitos 

para a concessão do pedido formulado são: a existência de plausibilidade 

do direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou 

difícil reparação desse direito (periculum in mora). Assim, analisando os 

elementos colacionados à exordial, tenho que tais requisitos legais 

encontram-se preenchidos, senão, vejamos. Com efeito, está presente o 

fumus boni iuris, notadamente pelo Boletim de Ocorrência acostado em Id. 

13424194, bem como registro de Serasa acostado em Id. 13424199. Por 

sua vez, o periculum in mora é visível, eis que há previsibilidade de 
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prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte, que merece 

providência imediata. In casu, evidencia-se que as consequências podem 

ser devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito e nas suas 

relações comerciais. Ademais, a concessão, no presente caso, poderá a 

qualquer tempo ser revogada, sem que ocorra o periculum in mora in 

reverso. Sobre a matéria, já decidiu: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

SERASA EXCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR - DÉBITO OBJETO DE 

DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que ensejou a inscrição do nome 

dos devedores nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção 

ao crédito é objeto de discussão judicial, a inscrição se constitui em 

coação ilegal para forçar o pagamento, em razão dos percalços que essa 

negativação traz àqueles que ali têm seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª 

Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz 

Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA DISCUTIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO 

REGISTRO DE INADIMPLENTES. O ajuizamento de ação judicial, para 

discutir débitos, impede a inscrição do devedor no cadastro de 

inadimplentes. Não cabe a inclusão do nome do devedor em bancos 

particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) enquanto é discutido, 

judicialmente, o valor do débito, pois pode ficar descaracterizada a 

inadimplência, causa daquele registro” (TRF 4ª Região - 2ª Turma, AI 

0401115793-8 - PR, rel. Des. Vilson Darós, j. 11/12/2000, negaram 

provimento, v. u., DJU 04/04/2001, p. 578). AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO E SAQUE 

EM CONTA CORRENTE NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA RELATIVA 

AOS CITADOS LANÇAMENTOS – CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

IMPOR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA - ÔNUS DA 

PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE, NESSE CASO, INCUMBIRÁ À 

PARTE CONTRÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 

PREENCHIDOS, POR ORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SP Processo 21901077420178260000 Orgão Julgador: 23ª Câmara de 

Direito Privado. Publicação: 13/11/2017. Julgamento: 13 de Novembro de 

2017. Relator: Paulo Roberto de Santana) Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos carreados à exordial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão 

da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em conta que a 

medida pleiteada não se reveste do caráter de irreversibilidade, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR ao requerido que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o nome/CPF do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). CONSIGNE-SE a possibilidade 

de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6°, VIII do CDC, uma vez 

que tal requerimento foi formulado pelo autor na inicial. CITE-SE, conforme 

requerido, devendo constar as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Julho de 2018, às 11h30min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, 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. Sem prejuízo, DEFIRO a 

AJG pugnada na exordial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CASTELO BRANCO AGROFLORESTAL DA AMAZONIA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORISVALDETE FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

ANTONIO ALVES DE SOUZA (RÉU)

YPE - MADEIRAS DE MARILIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002832-56.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CASTELO BRANCO AGROFLORESTAL DA AMAZONIA LTDA - EPP RÉU: 

ORISVALDETE FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO ALVES DE SOUZA, YPE - 

MADEIRAS DE MARILIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ofertada por CASTELO BRANCO AGROFLORESTAL DA 

AMAZÔNIA LTDA - EPP em desfavor de YPÊ – MADEIRAS DE MARILIA 

LTDA – ME, ORISVALDETE FERREIRA DE SOUZA e ANTONIO ALVES DE 

SOUZA, devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Com a inicial veio o documento de ID. 13439862 e 

ss. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor CASTELO 

BRANCO AGROFLORESTAL DA AMAZÔNIA LTDA - EPP formulou pedido 

de justiça gratuita, ao argumento de que a empresa está com suas 

atividades suspensas, não podendo arcar com as custa processuais. 

Entretanto, verifica-se através do comprovante de inscrição e situação 

cadastral de Id. 13439862, emitido em 29/05/2018 que a empresa está com 

a situação cadastral ATIVA, inexistindo comprovações da vulnerabilidade 

alegada, tornando-se crível, pois, que possui capacidade financeira para 

efetuar o recolhimento das custas. Ademais, não merece acolhida o pleito 

de parcelamento das custas, pois embora afirme que enfrenta dificuldades 

financeiras não juntou aos autos documentos comprobatórios suficientes 

a demonstrarem a vulnerabilidade alegada. Assim, entendo incabível a 

concessão das benesses do art. 98, do CPC, conforme requerido. Sobre o 

tema, trago a baila os julgados abaixo. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - BUSCA DE CRÉDITO DE VULTOSO 

VALOR PELA PARTE NA DEMANDA - REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - PARTE QUE 

ALEGA NÃO POSSUIR OUTROS BENS E QUE RECEBE APENAS 

APOSENTADORIA DO INSS EM VALOR QUE NÃO LHE PERMITE O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS 

SEGURAS NESSE SENTIDO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

ATENDIMENTO DO PLEITO DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária 

gratuita se tiver fundadas e motivadas razões para isso, conforme 

exegese do art. 5º da Lei n. 1.060/50 e do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, sem ofensa ao princípio do devido processo legal. 2. Tendo o 

legislador objetivado, com a promulgação da Lei n. 1060/50, permitir o 

acesso gratuito à Justiça às pessoas menos favorecidas, isto é, 

necessitadas (art. 1º, caput), é de ser analisado o caso concreto para a 

concessão deste benefício. 3. Hipótese em que a ausência de provas 

seguras quanto à impossibilidade financeira de a parte arcar com as 

custas processuais, aliada ao fato de a ação por ela intentada ter como 

objeto o recebimento de quantia vultosa, conduzem à manutenção do 

indeferimento do seu pedido de assistência judiciária gratuita” (AI nº 

32317, 2009, Des. José Ferreira Leite). Desse modo, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita, bem como o parcelamento das custas 

postulado pelo autor. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento da taxa e custas 

judiciais, sob pena de indeferimento e consequente extinção. 

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 11 de junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LODI RISSINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002795-29.2018.8.11.0040. AUTOR: 

BEATRIZ LODI RISSINI RÉU: BANCO BMG Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e reparação por danos materiais e 

morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por BIATRIZ LODI RISSINI 

em desfavor de BANCO BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos, na qual requer inicialmente a concessão das benesses da justiça 

gratuita. Com a inicial vieram os documentos de Id. 13405975 e ss. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos verifico que a parte autora formulou 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, os 

documentos encartados aos autos não comprovam a hipossuficiência 
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alegada, pelo contrário, demonstram que a parte autora possui condições 

financeiras para arcar com as custas processuais, conforme 

demonstrativo de folha acostado em Id. 13405975 - Pág. 6, razão pela qual 

INDEFIRO a AJG pugnada. Sendo assim, INTIME-SE a autora para que 

proceda ao recolhimento das custas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 05 de junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002790-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO STUANI OAB - MT6117/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORLANDO GEMMI (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002790-41.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a penhora do 

imóvel indicado no petitório de id. 12044672, cuja matrícula se encontra 

acostada em id. 12044703. Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o 

exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do 

CPC). INTIME-SE também o credor com penhora anteriormente averbada 

(art. 889, inc. V, do CPC). INTIME-SE também o cônjuge do executado, 

salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, consoante 

disposto no art. 842, do CPC. Cumpridas as providências supracitadas, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, devendo o credor ser 

intimado, inclusive, para informar se tem interesse em adjudicar o bem 

penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da 

avaliação, no prazo de 05 dias. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002833-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002833-41.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: NANCI 

MARIA FORNARI BAGGIO Autos n° 1002833-41.2018.8.11.0040. Vistos 

etc. Compulsando os autos verifica-se que o Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida mencionado na exordial não fora colacionado, assim, 

INTIME-SE a exequente para que proceda a sua juntada no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos. Às 

providências. Sorriso/MT, 05 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002847-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (REQUERIDO)

 

1002847-25.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002864-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA APARECIDA CORREIA (REQUERIDO)

 

1002864-61.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002510-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSANE DEVERLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Autos n° 1002510-36.2018.8.11.0040 Requerente: CELIA ROSANE 

DEVERLING Requerida: Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de 

Trabalho Médico Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com 

tutela antecipada de urgência proposta por CELIA ROSANE DEVERLING 

em desfavor de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ambas devidamente qualificadas nos autos, 

alegando, em síntese, que é titular de plano de saúde junto a requerida 

desde o ano de 2002, e que se encontra acometida por uma doença 

neurológica crônica degenerativa, doença de Whipple, que resultou em 

sua incapacidade para exercer as atividades ordinárias. Segue narrando 

que, devido ao seu quadro clínico necessita de tratamento domiciliar 

denominado home care que inclui: acompanhamento com nutricionista 1x 

na semana, fisioterapia respiratória e motora diariamente, fonoaudiologia 

1x na semana, acompanhamento médico com exames periódicos a critério 

e remoção quando necessária, todos devidamente indicados pelo médico 

especialista neurologista (doc. ID. 13193637). Afirma ainda, que os 

procedimentos foram recusados pela requerente, sob a alegação de 

exclusão contratual para o atendimento na modalidade home care. Por tais 

razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, que visa o 

fornecimento do tratamento da modalidade home care. No mérito, requer a 

procedência da demandada, a fim de que sejam declaradas nulas as 

cláusulas contratuais que prevejam a exclusão do tratamento domiciliar 

home care, bem como a condenação da requerida a custear o tratamento 

com profissionais especializados e a condenação no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação por danos morais. A inicial 

veio acompanhada dos documentos de ID. 13193493 e seguintes. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Acerca do 

serviço de saúde domiciliar – Home Car, oportuna a lição de Elida Séguin, 

vejamos: "(...) 1.11. Programas de Saúde - Home Care Medicina domiciliar, 

do termo inglês Home Care, cuidado no lar, designa um conjunto de 

procedimentos hospitalares que podem ser feitos em casa, visando uma 

recuperação mais rápida de pacientes crônicos dependentes, crônicos 

dependentes agudizados, gestantes, pós-cirúrgicos e terminais, dentro de 

um atendimento personalizado, com a participação da família no 

tratamento, humanizando-o e evitando a possibilidade de infecção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 160 de 714



hospitalar . (...) (...) (...) No final do século XX este programa teve um 

grande crescimento, passando a ser utilizado também para evitar 

co-patologias decorrentes de longa hospitalização e infecção hospitalar. 

(...) Claro que a Gestão do Plano considera o custo/benefício, mesmo 

assim, nem todos os casos podem ser objeto de home care; somente 

aqueles com indicação médica de alta com cuidados domiciliares e onde 

existe na família um cuidador . A Lei nº 9.656/98 instituiu procedimentos 

mínimos a serem cobertos pelas operadoras de planos privados de 

assistência à saúde. A maioria dos planos de saúde cobre este tipo de 

serviço, pelas vantagens que traz para o paciente e para o Plano. Alguns 

benefícios terapêuticos não são atingidos em unidade hospitalar, pois o 

atendimento, dentro da atmosfera familiar, proporciona uma recuperação 

mais rápida e eficaz num espaço menos agressivo e afastado o risco de 

infecções hospitalares e quadros depressivos, comuns durante 

hospitalizações prolongadas. (“...).”. (SÉGUIN, Elida. Plano de Saúde. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2005, págs. 46-48.) Como se vê, o cuidado 

domiciliar traz inúmeras vantagens na recuperação do paciente, tais como, 

diminuição do tempo de internação hospitalar, redução do número de 

reinternações e, consequentemente, melhora a qualidade de vida. Pois 

bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 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 ressacir os danos que a outra parte pode vir a 

sofrer; caução pode ser dispensada se a parte econômicamente 

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.” Para o deferimento do 

pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de dois requisitos, 

quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Relativamente ao 

primeiro requisito, pela documentação encartada aos autos, restou 

demonstrado que a requerente necessita atendimento tipo home care, 

consoante se extrai do laudo neurológico constante no ID. 13193637. 

Quanto à possibilidade de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo igualmente se mostra presente, uma vez que o pedido de tutela 

antecipada tem por escopo assegurar a requerente a própria manutenção 

do seu tratamento médico, como forma de restabelecer a sua saúde e 

estabilizar seu quadro clínico. Afinal, o não tratamento pode acarretar 

agravamento na saúde da requerente, fato que, sem muita digressão, está 

longe de coadunar-se com os princípios de justiça, equidade e 

proporcionalidade. Ademais, a saúde da segurada deve ser prestigiada, 

uma vez que é mais importante do que o receio da requerida de ter, 

eventualmente, que custear tratamento dispendioso, enquanto tramita a 

demanda. Assim, há de se analisar a questão sob o princípio da 

proporcionalidade: “Pelo princípio da proporcionalidade o juiz, ante o 

conflito levado aos autos pelas partes, deve proceder à avaliação dos 

interesses em jogo e dar prevalência àquele que, segundo a ordem 

jurídica, ostentar maior relevo e expressão (...) Não se cuida, advirta-se, 

de sacrificar um dos direitos em benefício do outro, mas de aferir com 

razoabilidade os interesses em jogo à luz dos valores consagrados no 

sistema jurídico” (JOÃO BATISTA LOPES, Tutela antecipada no processo 

civil brasileiro, 2ª ed., SP: Saraiva, 2003, p. 83). Aliado a isso, convém 

destacar que segundo entendimento da Terceira Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1537301/RJ, ‘...Apesar de, na 

Saúde Suplementar, o tratamento médico em domicílio não ter sido incluído 

no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser 

oferecidos pelos planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que 

importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de 

substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com 

a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de 

desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). (...)’. Em 

casos semelhantes ao dos autos, colacionam-se os arrestos abaixo: 

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de custeio de tratamento 

domiciliar (home care) – Negativa com fundamento em cláusula de 

exclusão de cobertura e por não constar do rol da ANS – Abusividade 

reconhecida – Súmula nº 90, deste E. TJSP – Doença com cobertura 

contratual – Havendo expressa indicação médica para a utilização dos 

serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida 

na avença, que não pode prevalecer – Direito ao custeio integral do 

tratamento domiciliar – Sentença de procedência mantida – NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 10066342620168260554 SP 

1006634-26.2016.8.26.0554, Relator: Alexandre Coelho Data de 

Julgamento: 31/05/2017, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/06/2017). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO CPC. PRAZO 

PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA RECUSA 

DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. TRATAMENTO 

HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

(...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de 

saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo 

de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula 

contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir 

a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg 

no Ag nº 1.325.939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 

9/5/2014). Nesse sentido também já decidiu o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – plano DE saúde – NEGATIVA DA OPERADORA 

– HOME CARE – EXCLUSÃO PREVISTA EM CONTRATO – ABUSIVIDADE – 

TRATAMENTOS QUE NÃO PODEM SER LIMITADOS – PRECEDENTES DO 

STJ – RECURSO PROVIDO.“1. O plano de saúde pode estabelecer as 

doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para 

a cura de cada uma. 2. É abusiva cláusula de plano de saúde que exclui o 

tratamento de segurado em ambiente ambulatorial/domiciliar.”(AgRg no 

AREsp 401.255/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015). (Ap 146440/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) 

Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela almejada, para COMPELIR a demanda UNIMED 

NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizar o atendimento Home Care à 

requerente CELIA ROSANE DEVERLING, sob pena de MULTA DIÁRIA no 

caso de descumprimento da presente obrigação de fazer, que FIXO no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais). CITE-SE, conforme requerido, devendo 

constar as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 30 de Julho de 2018, às 09h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, 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. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 12 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

Autos n. 1000315-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por LEONARDO CESAR MORESCO em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 11528823 e ss. Despacho inicial, id. 11758000. A 

contestação se acha encartada em id. 12920196. Na ocasião, a requerida 

pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a constar 

como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Ainda, arguiu preliminarmente a falta de interesse processual em razão do 

pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 

13317005. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A princípio, com relação ao pleito de alteração 

do polo passivo, em que pese os argumentos da parte demandada, 
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entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 

7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser demandada. 

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: RECURSOS DE 

APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Aduz ainda a parte 

demandada, a falta de interesse de agir do autor, sob o argumento de que 

já houve o pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No 

ponto, cumpre-me esclarecer que o interesse de agir reside no fato de ser 

o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência 

surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o autor 

como obter a providência como almejada em relação a ré. Ademais, 

convém ressalvar que o recebimento parcial da indenização do seguro 

DPVAT, administrativamente, não impede sua complementação até o valor 

previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE 

SEGURO. O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não 

impede sua complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 

3º, inciso II da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não 

diferencia a invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente 

à vigência da Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o 

percentual do valor a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria 

dos votos, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 

49974720108170480 PE 0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 90/2012) Assim, o fato da parte requerente ter 

recebido somente o valor oferecido pela seguradora, não significa ter 

dado plena quitação da indenização a que tem direito, somente ao valor 

que recebeu, e assim, necessário se faz a pretensão do mesmo em obter 

a satisfação integral do seu direito, porquanto configurado está o 

interesse do autor e o direito material pleiteado. Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar levantada. Ademais, não havendo outras questões a 

serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como 

perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada 

para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000435-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAMARA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000435-24.2018.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a suspensão 

formulada em id. 13194016, pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. 

ANOTE-SE. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 11 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR GREGOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000473-36.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por CLAUCIR GREGOL em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de indenização 

relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 

11623372 e ss. Despacho inicial, id. 11775884. A contestação se acha 

encartada em id. 12944073. Na ocasião, a requerida pugnou pela 

alteração do polo passivo, a fim de que passe a constar como 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Ainda, 

arguiu preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão da falta 

do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 9632215 e ss. 

Impugnação à contestação, id. 13316507. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, relativamente ao 

pleito de alteração do polo passivo, em que pese os argumentos da parte 

demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em 

seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser 

demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pedido em 

tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada a 

falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento 

administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a preliminar em rela 

não merece acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha 

declarado posicionamento em sentido contrário em outras demandas, 

frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 
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Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Nestes 

termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEILY RANGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000480-28.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por DIEILEY RANGEL em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de indenização relativa 

ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 

11624957 e ss. Despacho inicial, id. 11880024. A contestação se acha 

encartada em id. 12968200. Na ocasião, a requerida pugnou pela 

alteração do polo passivo, a fim de que passe a constar como 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Ainda, 

arguiu preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão da falta 

do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. Impugnação à contestação, id. 13317603. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, 

relativamente ao pleito de alteração do polo passivo, em que pese os 

argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois 

a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher 

a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pedido em tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

Sustenta a parte demandada a falta de interesse de agir em razão da 

ausência de requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, 

entendo que a preliminar em rela não merece acolhida, haja vista que não 

obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido 

contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais recente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da 

apresentação de contestação pela parte demandada, desnecessário o 

prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – 

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - 

APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, 

caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 
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partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000602-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DE ALMEIDA (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)

 

Autos n. 1000602-12.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva Vistos etc. Sem 

delongas, ante a satisfação do débito, conforme noticiado pelos 

exequentes (id. 13306629), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. TRANSITADA 

EM JULGADO a sentença, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação 

da quantia depositada. Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Junho 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1000637-98.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ALEX DA SILVA SOUZA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 11735612 e ss. Despacho inicial, id. 11886707. A 

contestação se acha encartada em id. 12927761. Na ocasião, a requerida 

pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a constar 

como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Ainda, arguiu preliminarmente a falta de interesse processual em razão do 

pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

12927763 e ss. Impugnação à contestação, id. 13382313. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

princípio, com relação ao pleito de alteração do polo passivo, em que pese 

os argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe assiste, 

pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode 

escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO 

CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir 

do autor, sob o argumento de que já houve o pagamento da cobertura 

devida pela via administrativa. No ponto, cumpre-me esclarecer que o 

interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado, 

necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de 

modo que de outra maneira não teria o autor como obter a providência 

como almejada em relação a ré. Ademais, convém ressalvar que o 

recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT, 

administrativamente, não impede sua complementação até o valor previsto 

em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE 

FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. 

SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE SEGURO. O 

recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não impede sua 

complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 3º, inciso II 

da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não diferencia a 

invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente à vigência da 

Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o percentual do valor 

a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria dos votos, 

negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 49974720108170480 PE 

0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data 

de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 90/2012) 

Assim, o fato da parte requerente ter recebido somente o valor oferecido 

pela seguradora, não significa ter dado plena quitação da indenização a 

que tem direito, somente ao valor que recebeu, e assim, necessário se faz 

a pretensão do mesmo em obter a satisfação integral do seu direito, 

porquanto configurado está o interesse do autor e o direito material 

pleiteado. Por todo o exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, 

não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000757-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NOGUEIRA BARROS DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1000757-15.2016.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ISAIAS NOGUEIRA BARROS DA SILVA em face de 

BRADESCO SEGUROS S/A, pretendendo o recebimento de indenização 

relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico. A inicial veio acompanhada dos documentos de id. 

1509118 e ss. Despacho inicial, id. 1510178. A contestação se acha 

encartada em id. 2988832. Na ocasião, a requerida arguiu preliminarmente 

a sua ilegitimidade passiva, bem como irregularidade de representação em 

razão da ausência do instrumento de procuração e a falta de interesse 

processual em razão do pagamento da cobertura devida pela via 

administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Encartou aos autos os documentos de id. 2988839 e ss. Impugnação à 

contestação, id. 4353220. Determinou-se a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir (id. 4371136). O 

requerido manifestou-se em id. 4577629, ao passo que o autor quedou-se 

inerte (id. 4943811). Decisão reconhecimento a incompetência do Juízo da 

Comarca de Sorriso/MT e determinando a remessa dos autos à Comarca 

de Vera/MT (id. 8171816). Através do petitório de id. 9394381, o autor 

informou quanto a revogação da procuração ao subscritor da exordial, 

pugnando ainda pela regularização de sua representação processual. 

Juntou os documentos de id. 9394396 e ss. No mérito do Conflito de 

Competência n. 1012311-33.2017, reconheceu-se a competência deste 

Juízo para julgamento do presente feito (id. 13181543). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

princípio, faz-se necessário a apreciação das preliminares arguidas. DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Em que pese os argumentos da parte 

demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em 

seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser 

demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO a preliminar em 

tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL Aduz ainda a parte 

demandada, a falta de interesse de agir do autor, sob o argumento de que 

já houve o pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No 

ponto, cumpre-me esclarecer que o interesse de agir reside no fato de ser 

o processo o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência 

surgida entre as partes, de modo que de outra maneira não teria o autor 

como obter a providência como almejada em relação a ré. Ademais, 

convém ressalvar que o recebimento parcial da indenização do seguro 

DPVAT, administrativamente, não impede sua complementação até o valor 

previsto em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

REJEITADAS. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE 

SEGURO. O recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não 

impede sua complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 

3º, inciso II da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não 

diferencia a invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente 

à vigência da Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o 

percentual do valor a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria 

dos votos, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 

49974720108170480 PE 0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor 

Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: 90/2012) Assim, o fato da parte requerente ter 

recebido somente o valor oferecido pela seguradora, não significa ter 

dado plena quitação da indenização a que tem direito, somente ao valor 

que recebeu, e assim, necessário se faz a pretensão do mesmo em obter 

a satisfação integral do seu direito, porquanto configurado está o 

interesse do autor e o direito material pleiteado. Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar levantada. DA IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO A preliminar em tela resta prejudicada em razão da 

regularização da representação processual, conforme se visualiza em id. 

9394396, p. 3. No ponto, a fim de evitar alegação de nulidade futura, 

DETERMINO a intimação do subscritor da peça exordial para, querendo, 

manifestar-se acerca da juntada de instrumento de procuração (id. 

9394396, p. 3). Ademais, não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, 

conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada para 

designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários 

periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000893-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000893-41.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em 

desfavor de CAMILA STASIAK, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, o qual veio 

acompanhada dos documentos de id. 11942277 e ss. Anteriormente a 

análise da liminar pleiteada, a parte autora requereu a extinção do feito, na 

forma do art. 485, VIII, CPC (id. 13338230). Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e 

TUCCI, a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da 

posição processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". 

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte 

demandada, haja vista que ainda não ocorreu a triangularização 
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processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

proposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA em desfavor de CAMILA STASIAK, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela parte autora. P.R.I.C. 

Relativamente ao pleito de baixa da restrição judicial, anoto que inexiste 

qualquer determinação de bloqueio. Às providências. Sorriso/MT., 11 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TEODORO PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000953-14.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por ANTONIO MARCOS TEODORO PINHEIRO em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o 

recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada 

dos documentos de id. 11977040 e ss. Despacho inicial, id. 11991792. A 

contestação se acha encartada em id. 13069047. Na ocasião, a requerida 

pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a constar 

como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Ainda, arguiu preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta do pedido administrativo, bem como a ausência do laudo do IML. 

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Impugnação à 

contestação, id. 13319879. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, relativamente ao pleito de 

alteração do polo passivo, em que pese os argumentos da parte 

demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em 

seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser 

demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pedido em 

tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada a 

falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento 

administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a preliminar em rela 

não merece acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha 

declarado posicionamento em sentido contrário em outras demandas, 

frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Nestes 

termos, REJEITO a preliminar suscitada. AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML 

Sustenta a parte demandada a ausência do laudo do IML. Entretanto, em 

que pese os argumentos da parte requerida, anoto que eventual falta do 

Laudo do IML não constitui documento indispensável para o requerimento 

cobrança de indenização do seguro obrigatório, bem como para 

requerimento na esfera administrativa. Frise-se que, nos termos do artigo 

5º, da Lei n 6.194/1974, o pagamento da indenização deve ser efetivado 

mediante simples prova de acidente e do dano decorrente, 

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

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. Nesse sentido, 

colaciono a seguinte jurisprudência: COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - DPVAT 

- JUSTIÇA GRATUITA - LAUDO IML - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

DESNECESSIDADE. Estando comprovado o estado de miserabilidade 

alegado, possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Lei n. 

11.945/2009 não exige a instrução da inicial de cobrança do seguro 

obrigatório com laudo do IML, não sendo documento indispensável à 

propositura da ação. Para o manejo da demanda, não é necessária a 

comprovação de diligência administrativa, porquanto o direito de ação é 

constitucionalmente garantido (Apelação Cível Nº 10105130077214001, 

14ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MG, Relator: Evangelista Castilho 

Duarte, Julgado em 04/09/2014). Por todo o exposto, REJEITO a preliminar. 

Ademais, não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A 

par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial, conforme 

requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo a Dra. 

ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada para designação de 

data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar que 

a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios para 

custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no art. 82 

do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001298-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELES PIRES TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)
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1001298-77.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º 

da Ordem de Serviço n.º 02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a Parte Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na 

Secretaria desta 1ª Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, 

objeto da presente execução, para fins de cadastramento e registro, 

através de carimbo próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do 

NCPC, juntando o mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Diligência. Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da 

Central de Pagamento de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 

(urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 

3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 12 

de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1001512-68.2018.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por GENEILSON DE LIMA SILVA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 12416992 e ss. Despacho inicial, id. 12513872. A 

contestação se acha encartada em id. 13042397. Na ocasião, a requerida 

pugnou pela alteração do polo passivo, a fim de que passe a constar 

como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Ainda, arguiu preliminarmente a falta de interesse processual em razão do 

pagamento da cobertura devida pela via administrativa. No mérito, pugnou 

pela improcedência da demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 

13042409 e ss. Impugnação à contestação, id. 13319509. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. A 

princípio, com relação ao pleito de alteração do polo passivo, em que pese 

os argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe assiste, 

pois a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode 

escolher a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER 

COMO LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO 

CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Aduz ainda a parte demandada, a falta de interesse de agir 

do autor, sob o argumento de que já houve o pagamento da cobertura 

devida pela via administrativa. No ponto, cumpre-me esclarecer que o 

interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado, 

necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, de 

modo que de outra maneira não teria o autor como obter a providência 

como almejada em relação a ré. Ademais, convém ressalvar que o 

recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT, 

administrativamente, não impede sua complementação até o valor previsto 

em lei. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE 

FATO E DE DIREITO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. 

SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLÇÃO DE SEGURO. O 

recebimento parcial da indenização do seguro DPVAT não impede sua 

complementação até o valor previsto em lei. Aplicação do art. 3º, inciso II 

da Lei 6.194/74, modificado pela Lei nº 11.482/07, que não diferencia a 

invalidez parcial da permanente e fixa o valor do seguro em R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O fato ocorreu anteriormente à vigência da 

Lei nº 11.945/09, que em tabela anexa, dispõe sobre o percentual do valor 

a ser recebido e o dano sofrido pela vítima. Por maioria dos votos, 

negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - APL: 49974720108170480 PE 

0004997-47.2010.8.17.0480, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data 

de Julgamento: 25/04/2012, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 90/2012) 

Assim, o fato da parte requerente ter recebido somente o valor oferecido 

pela seguradora, não significa ter dado plena quitação da indenização a 

que tem direito, somente ao valor que recebeu, e assim, necessário se faz 

a pretensão do mesmo em obter a satisfação integral do seu direito, 

porquanto configurado está o interesse do autor e o direito material 

pleiteado. Por todo o exposto, REJEITO a preliminar levantada. Ademais, 

não havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a 

ser expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002851-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESAR GEHLEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1002851-33 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 
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INTIMAR a PARTE EMBARGANTE/REQUERIDA, para, no prazo legal, 

PROCEDER A AUTUAÇÃO em apartado para regular prosseguimento (art. 

702, §7°), e consequente análise da impugnação à justiça gratuita 

apresentada pela embargada. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA ANDREIA KELM (EXECUTADO)

MAURI KELM (EXECUTADO)

 

1000135-96.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ACCACIO MOREIRA DE MELLO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001921-44.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A em desfavor de 

RAFAEL ACCACIO MOREIRA DE MELO, devidamente qualificados no 

presente feito, aduzindo que por contrato de consórcio – grupo n. 01813, 

sendo que ao ser comtemplado utilizou o crédito para aquisição do veículo 

descrito e individualizado na inicial. Ocorre que, o ora requerido tornou-se 

inadimplente, deixando de honrar as prestações a partir de 15/05/2016, 

incorrendo em mora desde então. Em razão disso foi constituído em mora, 

porém continuou inadimplente. Ao final, afirmando estarem presentes os 

requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do 

bem descrito na inicial. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Pois bem. In casu, não há dúvidas de que o pedido de 

busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados 

todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que 

prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. Nessa 

senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial, os 

documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora do 

devedor DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da 

lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na 

pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as 

alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no 

prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as 

alterações dada pela Lei nº 10.931/04. CONSIGNE-SE no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 11 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ACCACIO MOREIRA DE MELLO (REQUERIDO)

 

1001921-44.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002167-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMPLILIO MIGUEL DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1002167-40.2018.8.11.0040. Vistos etc. Diante das informações 

constantes em id. 13138697 e, já tendo decorrido o prazo ali assinalado, 

INFORME o autor quanto eventual cobertura e/ou negativa pela 

seguradora, assinalando prazo de 10 (dez) dias. Oportunamente, 

CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT, 11 de Junho de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002682-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RAILSON ARAUJO PARENTE (REPRESENTADO)

 

Autos n. 1002682-12.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por RAILSON ARAUJO PARENTE em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 7990664 e ss. Despacho inicial, id. 

8042115. A contestação se acha encartada em id. 9160014. Na ocasião, a 

requerida pugnou pela retificação do polo passivo, a fim de que passe a 

constar como SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A. Ainda, arguiu preliminarmente, a ausência de interesse de agir em 

razão da falta do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Juntou os documentos de id. 9160018 e ss. 

Impugnação à contestação, id. 12468532. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, DEFIRO a 

retificação do polo passivo. A seguir, passo a análise da preliminar 

arguida. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada 

a falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento 
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administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a preliminar em rela 

não merece acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha 

declarado posicionamento em sentido contrário em outras demandas, 

frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Nestes 

termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002621-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIDOTTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIMIR ANTONIO MARCHETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002621-20.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: GILBERTO VIDOTTE EXECUTADO: CLAUDIMIR ANTONIO 

MARCHETTI Vistos etc. De pronto, analisando detidamente o feito, observo 

que não se acha nos autos o comprovante de recolhimento da guia 

relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em consonância com o 

disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição do feito, na forma do disposto no art. 290, do CPC. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de 

Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004995-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARY JANE MALTA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (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)

 

Autos n. 1004995-43.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARY JANE MALTA GOMES em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 10051948 e ss. Despacho inicial, id. 

10175540. A contestação se acha encartada em id. 12577443. Na 

ocasião, a requerida arguiu preliminarmente, a ausência de interesse de 

agir em razão da falta do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Impugnação à contestação, id. 13080806. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. De início, passo a análise da preliminar arguida. 

Sustenta a parte demandada a falta de interesse de agir em razão da 

ausência de requerimento administrativo. Em que pese tal alegação, 

entendo que a preliminar em tela não merece acolhida, haja vista que não 

obstante esta magistrada já tenha declarado posicionamento em sentido 

contrário em outras demandas, frente ao entendimento mais recente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido que diante da 

apresentação de contestação pela parte demandada, desnecessário o 

prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – 

ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - 

APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, 

caracteriza o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a 

natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho 

eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os 

beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser 

expurgada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os 

seguintes pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; 

II) se há invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 
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realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1005105-42.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por CARMELINDO CARVALHO em face de BRADESCO 

SEGUROS, pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico. A 

inicial veio acompanhada dos documentos de id. 10131788 e ss. A 

contestação se acha encartada em id. 10969565. Na ocasião, o requerido 

arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição 

trienal. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. Encartou aos 

autos os documentos de id. 10969577 e ss. Certificou o decurso do prazo 

para apresentação de impugnação à contestação, id. 13411066. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De início, convém mencionar que embora tenha sido determinada 

a emenda da exordial para que o autor comprovasse a realização do 

requerimento administrativo (id. 10316134), frente à apresentação de 

contestação pelo demandado id. 10969565 e, diante do entendimento mais 

recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, faz-se 

desnecessário o prévio requerimento administrativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – PRETENSÃO 

RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR - 

INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 3º/Lei 6.194/74/MP 

451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação 

de contestação de mérito, caracteriza o interesse de agir pela resistência 

à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT 

possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de 

cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar 

os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo 

infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e 

agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, 

independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano 

(STJ REsp 1544353/SP). Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. 

(Ap 8439/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) Nestes termos, RECEBO a inicial e, passo a análise das 

preliminares arguidas. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Em que pese os 

argumentos da parte demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois 

a Lei 6.194/1974, em seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher 

a seguradora a ser demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO 

LITISCONSORTE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL 

ENTRE O FATO E O DANO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO 

EXPRESSAMENTE PELA PARTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por 

tal razão, INDEFIRO o pleito em tela. Entretanto, diante dos documentos 

apresentados na contestação, DEFIRO a alteração do polo passivo a fim 

de que passe a constar como requerida a SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. DA PRESCRIÇÃO TRIENAL Aduz a 

parte demandada a ocorrência da prescrição, ao argumento de que já teria 

decorrido o prazo previsto no art. 206, §3º, do Código Civil. Pois bem. Ao 

analisar o REsp 1388030/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o 

Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Relator: 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO) Subsumindo-se ao caso concreto, 

verifico que o sinistro ocorreu em 03/05/2013, entretanto, inexiste nos 

autos qualquer laudo apontando a invalidez permanente do autor. Assim, 

seguindo a linha de raciocínio do STJ, a natureza da lesão não permite 

concluir que, desde a data do acidente, a sequela sofrida pela vítima/autor 

seria definitiva e incapacitante, motivo pelo qual inexistindo nos autos 

laudo apontando a debilidade permanente, constata-se que a ação foi 

proposta dentro do triênio legal. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP Nº 1.388.030/MG - APLICAÇÃO 

DO ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

- DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO 

INICIAL - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 

APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO CONSOANTE 

RESOLUÇÃO 15/1995-CNSP - INAPLICÁVEL - LEI ORDINÁRIA QUE 

REGULAMENTA A MATÉRIA EM PLENA VIGÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Com base no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, em 

razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, deve ser 

acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em 

desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado 

para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, 

sendo relativa a presunção de ciência. Na hipótese, o sinistro noticiado na 

inicial ocorreu em 27.06.1999 e a ciência inequívoca da incapacidade 

permanente só se deu em 28.07.2011. Assim, seguindo a linha de 

raciocínio do STJ, a natureza da lesão não permite concluir que, desde a 

data do acidente, a sequela sofrida pela vítima Apelante seria definitiva e 

incapacitante, razão pela qual a ciência inequívoca se deu com a emissão 

do laudo médico, em 28.7.2011 e a propositura da Ação está dentro do 

prazo legal, eis que ajuizada em 1º/9/2011.A Lei 6.194/74 não foi 

revogada, e portanto, não pode ser alterada por Resoluções, Portarias do 

CNSP, uma vez que é totalmente inviável aplicar uma resolução que 
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contrarie a Lei que regula a matéria. essa forma, em consonância com o 

princípio da hierarquia das normas, as disposições de ordem infralegal não 

podem se sobrepor ao comando contido em lei ordinária. (Ap 11857/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar em tela. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005195-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLINTO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1005195-50.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por MARCOS OLINTO CORDEIRO em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pretendendo o recebimento de 

indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em 

razão de acidente automobilístico. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de id. 10198354 e ss. Despacho inicial, id. 12264097. A 

contestação se acha encartada em id. 13035457. Na ocasião, a requerida 

pugnou pela inclusão da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A no polo passivo da demanda. Ainda, arguiu 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir em razão da falta do 

pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Juntou os documentos de id. 9160018 e ss. Impugnação à contestação, id. 

13319624. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, passo a análise das preliminares 

arguidas. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO Relativamente ao pleito de 

alteração do polo passivo, em que pese os argumentos da parte 

demandada, entendo que razão não lhe assiste, pois a Lei 6.194/1974, em 

seu artigo 7º, estabelece que a vítima pode escolher a seguradora a ser 

demandada. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INVALIDEZ PERMANTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER COMO LITISCONSORTE PASSIVA. 

INDEFERIMENTO. MÉRITO. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO 

COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO AO QUANTO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELA PARTE. 

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A 

MENOR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70037887247, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da 

Fontoura, Julgado em 27/01/2011) Por tal razão, INDEFIRO o pedido em 

tela. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Sustenta a parte demandada a 

falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento 

administrativo. Em que pese tal alegação, entendo que a preliminar em rela 

não merece acolhida, haja vista que não obstante esta magistrada já tenha 

declarado posicionamento em sentido contrário em outras demandas, 

frente ao entendimento mais recente do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no sentido que diante da apresentação de contestação pela 

parte demandada, desnecessário o prévio requerimento administrativo. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –– CONTESTAÇÃO DE MÉRITO – 

PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURADO – ACIDENTE COM VEÍCULO 

AUTOMOTOR - INDENIZAÇÃO – DEVIDA - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DO ART. 

3º/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A apresentação de contestação de mérito, caracteriza o 

interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). O seguro DPVAT possui a natureza de seguro 

obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, 

criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas 

de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo 

automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga 

transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de 

culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). 

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização 

com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, 

Art. 3º - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09. (Ap 8439/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018) Nestes 

termos, REJEITO a preliminar suscitada. Ademais, não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há 

invalidez permanente; III) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico e a invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é 

total ou parcial; V) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau 

de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a 

realização da prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, 

NOMEIO como perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a 

mesma ser intimada para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 

(mil reais) os honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a 

mencionada perícia devem ser suportados pela demandada, haja vista que 

a parte requerente é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, 

oportuno destacar que a prova fora requerida pela parte demandada, a 

qual dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, 

oportuno o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. 

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às 

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título. Desta feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito 

dos honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No 

mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo 

comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005653-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SALOMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO)

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1005653-67.2017.8.11.0040. Vistos etc. Inexistindo preliminares 

a serem apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: I) a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez 

permanente; III) se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) 

se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no 

anexo da Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da 

prova pericial, conforme requerido pelas partes. Desta feita, NOMEIO como 

perito do Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, devendo a mesma ser intimada 

para designação de data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários periciais. CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia 

devem ser suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente 

é beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, oportuno destacar 

que a prova fora requerida pela parte demandada, a qual dispõe de meios 

para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno o disposto no 

art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum 

de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado 

no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos 

imediatamente. ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como 

quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. 

Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000028-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MAURO FERRONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000028.52.2017.8.11.0040 Requerente: Jones Mauro Ferronatto 

Requeridas: Yasuda Marítima Seguros S/A (atual Sompa Seguros S/A) e 

outra Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaração de 

Nulidade de Cláusula Abusiva c.c. Cobrança de Valores ajuizada por 

Jones Mauro Ferronatto em face de Yasuda Marítima Seguros S/A (atual 

Sompa Seguros S/A) e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguro, todos 

qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na inicial 

de Id. 4561900, instruída com documentos (Id. 4561908 e ss). Despacho 

inicial, Id. 4568592. A tentativa de conciliação restou infrutífera, consoante 

ata inserida sob o Id. 6694489. A ré Sompo Seguros S/A apresentou 

contestação e documentos, Id. 6825226 e ss. A requerida Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros também ofertou defesa e documentos, 

ora inseridos sob o Id. 6827572 e ss. Réplica às contestações e 

documentos apresentados, Id. 7964698 e ss. Decisão saneadora, Id. 

10605987. Deflagrada a instrução probatória, por ocasião da audiência 

designada foi inquirida a testemunha arrolada pela parte autora, conforme 

se vê da ata e Id. 11786495 e ss. Encerrada a instrução, a parte autora 

apresentou seus memoriais finais, ora juntados sob o Id. 120544546, 

enquanto as requeridas os fizeram pelas petições de Id. 12318746 

(Sompo Seguros S/A) e Id. 12347797 (Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros). É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz 

o autor que firmou contrato de seguro nº 05.060801 com as requeridas 

Yasuda Marítima Seguros S/A (atual Sompa Seguros S/A), 

seguradora-líder, fração participativa de 80% e, por cosseguro, com 

Bradesco Auto/Re Cia de Seguro, fração participativa e 20%, com 

vigência entre o período de 20/07/2015 a 20/07/2016, de modo a proteger 

contra riscos 02 (duas) colheitadeiras de grãos, em todo o território 

nacional, desde que a atividade do local do risco seja agropecuário. Segue 

afirmando que a relação jurídica acima sempre foi pautada na confiança, 

ante a habitualidade das contratações nos anos anteriores – 2011, 2012, 

2013 e 2014 -, oportunidade em que o autor sempre manteve o teor das 

declarações prestadas, o que sempre foi aceito pela seguradora líder. 

Ocorre que, conforme boletim de ocorrência que instrui a inicial, em 

16/02/2016, por volta das 15h, durante a colheita de grãos, na propriedade 

do autor, “Fazenda Mata Grande”, situada em Nova Ubiratã, um incêndio 

destruiu a máquina TC 59, motor 87801288, Chassi 2F10073. Assim, o 

requerente promoveu o aviso de sinistro à seguradora, oportunidade em 

que foi designada perícia. Durante a perícia técnica, restou apurado o 

dano correspondente a 171.549,48 (cento e setenta e um mil, quinhentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), todavia, a perícia 

também constatou que “os dados informados no pedido de vitória não 

conferem”. Na verdade, diante da inexistência da plaqueta com número de 

série, ao se orientar pelo chassi, foi encontrado o nº 10073, enquanto que 

o indicado na apólice era o nº 10177, o que ensejou a negativa da 

seguradora em efetuar o pagamento da indenização ao autor. Diante das 

informações prestadas pela empresa concessionária, no sentido de que 

no ano de 2000, quando da aquisição do maquinário, o número de série 

constava de uma plaqueta fixada na lateral inferior esquerda da cabine, a 

qual, tende a desprender-se com o tempo, enquanto que o chassi 

constava da nota fiscal. Ao ser cientificada, a seguradora promoveu o 

endosso do contrato de seguro, alterando o numero do chassi da máquina 

sinistrada, reconhecendo que ela era contemplada pelo contrato anterior. 

Todavia, mesmo reconhecendo a contemplação do bem desde a origem do 

negócio, já que manteve as características da máquina, alterando apenas 

o chassi, novamente negou o pagamento da indenização devida ao autor. 

De largada, convém anotar que no caso em comento a aplicabilidade das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor é inegável, 

consoante, inclusive já deliberado quando da decisão saneadora. Nesse 

sentido, “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL, – AÇÃO DE COBRANÇA – 

MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – INCÊNDIO – PERDA TOTAL – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

CORRESPONDENTE AO VALOR CONTRATADO NA APÓLICE – 

COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO CDC – DEDUÇÃO DA 

FRANQUIA NO PERCENTUAL DE 10% - POSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Constatado que a controvérsia a ser dirimida 

enseja unicamente a aplicação do direito, se demonstra prescindível a 

realização de prova técnica pericial.A interpretação das cláusulas 

contratuais deve ser feita com fulcro na legislação consumerista, 

especialmente naquelas que conferem proteção contratual ao consumidor, 

as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é 

mais favorável, objetivando a aplicação de mecanismos que garantam o 

equilíbrio na relação contratual, principalmente quando se trata de cláusula 

limitativa.Verificado que o seguro fora pactuado em valor determinado, 

ocorrendo a perda total do bem segurado a indenização deve 

corresponder ao valor da apólice, ou seja, a indenização deve ser pelo 

seu limite máximo previsto na apólice de seguro, independentemente do 

valor de mercado.Manifestada a concordância da parte adversa, deve ser 

deduzido do valor complementar da indenização o percentual de 10% (dez 

por cento), correspondente a franquia do seguro.” (TJMT. Ap 99705/2013, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 

11/03/2014) Veja-se que o julgado anteriormente transcrito, além de ser 

preciso quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao 
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caso concreto em comento, é substancial no sentido de que a indenização 

deve se dar pelo limite máximo previsto na apólice do contrato, 

independentemente do valor de mercado do bem segurado, de maneira 

que, desde logo, resta dirimida qualquer alegação das 

empresas-requeridas nesse sentido. Pois bem. Feita esta breve 

introdução, urge examinar as provas coligidas, o que se passa a fazer. 

Com efeito, analisando os documentos que instruem a inicial, é possível 

verificar que da apólice de seguro nº 05.060801, com vigência de 

20/07/2015 a 20/07/2016, anterior ao endosso, inserida sob o Id. 4562095, 

consta a seguinte descrição no que tange aos bens segurados: 

“COLHETADEIRA DE GRÃOS, Marca: NEW HOLLAND, Modelo: TC59, Série: 

2F5544, Ano de Fabricação: 2004, Chassis: 18535, 031472-0562050162.” 

“COLHETADEIRA DE GRÃOS, Marca: NEW HOLLAND, Modelo: TC59, Série: 

2H005, Ano de Fabricação: 2000, Chassis: 10177, 137858-0562050162.” 

(Grifo e negrito nosso) Já da apólice de seguro nº 05.060801, com 

vigência de 22/04/2016 a 20/07/2016, posterior ao endosso, inserida sob o 

Id. 4562170, consta a seguinte descrição no que tange aos bens 

segurados: “COLHETADEIRA DE GRÃOS, Marca: NEW HOLLAND, Modelo: 

TC59, Série: 2F5544, Ano de Fabricação: 2004, Chassis: 18535, 

031472-0562050162.” “COLHETADEIRA DE GRÃOS, Marca: NEW 

HOLLAND, Modelo: TC59, Série: 2H0005, Ano de Fabricação: 2000, 

Chassis: 10073, 137858-0562050162.” (Grifo e negrito nosso) Pois bem, 

crendo que estivesse devidamente amparado pelo seguro contratado, 

diante da ocorrência do sinistro, após lavrar o competente boletim de 

ocorrência, o autor encaminhou à seguradora-ré todos os documentos 

solicitados, todavia, para sua surpresa, a seguradora Yasuda Matírima 

Seguros negou o pagamento da indenização, argumentando que após 

análise dos documentos recebidos, verificou-se que o equipamento não 

integra a apólice contratada, já que o equipamento sinistrado corresponde 

a Colheitadeira TC 59 / chassi 2F10073, enquanto que o Equipamento em 

apólice corresponde à Colheitadeira TC 59, Chassi 10177, consoante se 

infere do documento de Id. 4562156. Todavia, da nota fiscal relativa ao 

maquinário sinistrado, é possível constatar que o numero de série 

corresponde ao número de série do equipamento sinistrado, sendo que a 

divergência se dá com relação ao chassi (101177), o qual foi 

informalmente anotado à mão sobre o rosto da NF, sendo perfeitamente 

crível que o tenha sido feito equivocadamente. Ademais, consoante bem 

demonstrou o autor pela juntada do histórico de seguro, o maquinário 

sinistrado (TC 59, série 2H005) encontrava-se segurado desde o ano de 

2011, sendo que, inclusive, consta do histórico - também 

equivocadamente - o chassi 10177, conforme é possível verificar do Id. 

4562164. Para arrematar e extirpar qualquer dúvida que se possa ter 

sobre o fato de o maquinário integrar a apólice contratada, juntou-se aos 

autos o endosso da apólice em questão, no qual a ré faz constar 

expressamente que houve alteração do número de série e chassi do ítem 

02 dos bens segurados, registrando tratar-se de série 2H005 e Chassi 

10073, Id. 4562164. Embora a prova documental fosse suficiente para 

rechaçar qualquer dúvida que se pudesse ter sobre o maquinário integrar 

a apólice contratada, optou a parte autora por produzir prova oral 

consistente na oitiva da testemunha Suitberti Picazevics, consoante 

gravação digital que acompanha a ata de audiência inserida sob o Id. 

11786495, cujo depoimento serviu para robustecer o convencimento deste 

Juízo no sentido de que, ao negar o pagamento da indenização, a ré, feriu 

o princípio da boa-fé objetiva, já que deixou de honrar compromisso de 

longa data firmado com o autor. Por último, é importante registrar que o 

cosseguro constitui uma garantia comum dada por uma pluralidade de 

seguradoras, as quais assumem em conjunto os riscos sobre um 

determinando bem. Embora a divergência de entendimento jurisprudencial 

acerca da responsabilidade das seguradoras, isto é, se solidária ou 

proporcional, este Juízo comunga do entendimento majoritário encampado 

pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, no sentido de 

ser inviável o reconhecimento da solidariedade quando incluídas todas as 

seguradoras no polo passivo da demanda, hipótese em que deve ser 

observada a proporcionalidade às cotas que constam do contrato. Nesse 

sentido, “E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA 

"AD CAUSAM" E CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MILITAR – ACIDENTE SOFRIDO DURANTE 

A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CASTRENSES, DO QUAL ADVEIO 

INCAPACIDADE PERMANENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DA 

TABELA SUSEP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A 

CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS 

LIMITATIVAS – PERITO QUE INFORMOU ESTAR O SEGURADO DEFINITIVA 

E COMPLETAMENTE INCAPAZ PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES 

LABORATIVAS DE QUALQUER NATUREZA – NÃO ACOLHIMENTO DA 

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% SOBRE A 

IMPORTÂNCIA SEGURADA – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE DAS 

SEGURADORAS – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – 

RECURSO DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. I- A exigência do prévio 

requerimento administrativo ofende o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, direito fundamental estabelecido no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, não comportando a adoção, por analogia, do 

posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento que 

tratou das concessões dos benefícios previdenciários. II- Restando 

demonstrado que o acidente sofrido pelo segurado militar acarretou a sua 

incapacidade definitiva e completa para o exercício de atividade laborativa 

de qualquer natureza, possui ele direito ao recebimento do seguro de vida 

em seu valor integral, isto é, ao valor equivalente ao capital previsto para o 

caso de invalidez . III- O pagamento do seguro de forma proporcional ao 

grau de invalidez (em percentual), somente tem cabimento quando a 

seguradora comprovar, de forma inequívoca, que informou o segurado 

previamente sobre tal possibilidade, inclusive com sua assinatura no 

respectivo instrumento contratual. IV- Não é devido o pretendido adicional 

de 200% se o teor do contrato entabulado entre as partes apenas permite 

concluir que, além da indenização por morte, a apólice garantiria também a 

indenização por invalidez oriunda de acidente – e que esta corresponderia 

a 200% daquela. Ou seja, os referidos 200% referem-se, de forma clara, 

ao cálculo da própria indenização de invalidez por acidente, e não ao 

pleiteado adicional. V- É inviável o reconhecimento de solidariedade nos 

casos de cosseguro, devendo as seguradoras componentes do grupo ser 

compelidas ao pagamento da indenização, de modo proporcional às suas 

cotas no contrato, cabendo à seguradora líder responder pelas cotas de 

eventuais seguradoras que não tenham integrado o polo passivo da lide, 

assegurado o direito de regresso.” (TJMS. Apelação n. 

0817529-64.2015.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 27/02/2018, p: 02/03/2018) Nessa 

toada, no ponto, razão assiste às rés ao sustentar a inexistência de 

responsabilidade solidária da cosseguradora, cabendo a esta a, se for o 

caso de condenação, efetuar o pagamento do capital segurado nos 

exatos limites de sua quota prevista no contrato. Isto posto, acolho os 

pedidos formulados na inicial para o fim de declarar que o maquinário 

sinistrado integra a apólice de seguro contratada, bem como condenar as 

requeridas, nos limites de suas quotas previstas no contrato de seguro, a 

indenizar o autor ao pagamento do valor total da apólice, isto é, 

indenização pelo seu limite máximo previsto na apólice de seguro, visto 

que houve perda total do bem. Seguindo o entendimento do STJ, anoto que 

a correção monetária, que deve ser dar pelo INPC, é devida desde a data 

da celebração do contrato, enquanto que os juros de mora, no percentual 

de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno as rés, proporcionalmente às 

suas quotas previstas no contrato de seguro, ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, 

proceda a reclassificação dos autos e observe o art. 523 do CPC. P.R.I.C. 

Às providências. Sorriso/MT, 11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000228-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA ROSANE DA SILVA (RÉU)

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (RÉU)

 

Autos n. 1000228-59.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo (id. 13316459), entretanto, 

observa-se que o termo não foi subscrito pela requerida Cléia Rosane da 

Silva Scatambulli. Desta feita, DETERMINO a intimação da requerente para 
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que, no prazo de quinze (15) dias, sane a irregularidade apontada, sob 

pena de não homologação do acordo. Após, façam-me os autos 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000232-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000232-62.2018.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

SICREDI LTDA em desfavor de DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO, 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 11466241 e 

ss. Recebida a exordial, deferiu-se a liminar de busca e apreensão, bem 

como determinou a citação da requerida (id. 11584367). Auto de busca e 

apreensão, depósito e citação, id. 12889392. Certificou o decurso do 

prazo para manifestação da demandada (id. 13404165). Vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Situando a questão, 

cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em desfavor de DINALVA DE JESUS DO 

CARMO FURTADO, alegando, em síntese, que celebrou contrato de 

financiamento com alienação fiduciária em garantia para aquisição do 

veículo descrito na exordial, aduzindo, ainda, que a requerida encontra-se 

inadimplente. Asseverou ainda, a ocorrência da mora na forma do Decreto 

Lei n. 911/69. Por estas razões, ingressou com a presente demanda, 

pugnando pela busca e apreensão do veículo e pela consolidação do 

domínio e posse plena e exclusiva dos bens em favor da credora, ora 

requerente. Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se que, in casu o 

pedido inicial merece prosperar, ante a total incidência dos efeitos da 

revelia, pois, citada acerca dos termos da presente demanda, quedou-se 

a requerida inerte, nada contrapondo à pretensão do proprietário fiduciário 

(id. 13404165). De fato, é de se aplicar totalmente os efeitos previstos no 

art. 344, do Código de processo Civil, proferindo sentença (art. 355, II, 

CPC), consolidando a posse e domínio dos bens em favor da parte autora, 

na forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de direito disponível, com 

plena presunção de veracidade dos fatos afirmados, mormente quando 

coligados à prova documental encartada ao feito. Sobre os efeitos da 

revelia, o CPC dispõe 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. Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: “BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. 

JURIDICIDADE DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE 

DOS FATOS. I - O pedido de busca e apreensão, com fulcro no Decreto 

Lei no. 911/69, é juridicamente possível, vez que a norma e suas 

posteriores modificações foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. 

Rejeito a preliminar II - Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar 

antecipadamente a lide, sem que haja cerceamento de defesa. Rejeito a 

preliminar III - Por força do princípio da instrumentalidade das formas e da 

efetividade da prestação jurisdicional, não há falar em nulidade da 

sentença que deixa de mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando 

os fatos alegados contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito 

da revelia. Rejeito a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode 

alegar questões não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem 

pública, pois a apelação não tem o condão de substituir a contestação 

extemporânea.) Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, 

julgamento em 31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é 

medida que se impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de 

busca apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

SICREDI LTDA em desfavor de DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO 

e, CONSOLIDO nas mãos da parte autora a posse e domínio plenos e 

exclusivos dos bens indicados na exordial, ficando o credor fiduciário 

autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 

911/1969). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a requerida ao pagamento das 

CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, 

na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, FIXO em 10% do 

valor atribuído à causa. P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 11 de Junho de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000238-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AGUIAR SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000238-06.2017.8.11.0040. Vistos etc. Em que pese o teor da 

certidão de id. 12768225, verifico que o demandado apresentou embargos 

monitórios em id. 12357790. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, 

querendo, manifestar-se com relação aos embargos, na forma do disposto 

no art. 702, §5º, do CPC. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Junho de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000596-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BATISTA (EXECUTADO)

ROSELI BATISTA 00573808139 (EXECUTADO)

ALEX WENZEL DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000596-34.2018.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – 

SICREDI CELEIRO DO MT em desfavor de ROSELI BATISTA – ME, ROSELI 

BATISTA e ALEX WENZL DA CRUZ, devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio 

acompanhada pelos documentos de id. 11708030 e ss. Despacho inicial, 

id. 11886633. Citação, id. 12995320. Logo adiante, em id. 13285377, as 

partes informaram que se compuseram amigavelmente, pugnando pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, 

convém mencionar que embora os executados ROSELI BATISTA – ME, 

ROSELI BATISTA e ALEX WENZL DA CRUZ não se fizessem 

acompanhados de advogado quando da lavratura do termo de acordo, não 

há óbice a sua homologação, eis que se tratando de direito disponível, é 

dado às partes pactuar sem a presença do procurador, devendo a 

avença homologada. No mais, ante a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, 

ROSELI BATISTA – ME, ROSELI BATISTA e ALEX WENZL DA CRUZ, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória para que surta seus jurídicos e legais efeito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b”, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, SUSPENDO o feito. Já Decorrido o prazo para cumprimento 

da obrigação, INTIME-SE a exequente para manifestar-se acerca da 

quitação e/ou requerer o que entender de direito. CUSTAS, se houver, pro 

rata. CUSTAS REMANESCENTES isentas, na forma do art. 90, §3º, do CPC. 

P.R.I.C. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Junho 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 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: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - 

OAB:184.970-E/SP, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, 

DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo 

Hoffmann - OAB:16538/GO, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 

OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 

4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - OAB:OAB/RO2507, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, FABIANA BOLOGNANI 

GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 65.635, FELIPE NAVEGA 

MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, 

Fernando Rudge Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME AUGUSTO 

DE SOUZA QUITES - OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA COSTA 

FERREIRA PIGNANELI - OAB:OAB/RO 5546, HELOISA 

HELENAWANDERLEY MACIEL - OAB:OAB/MS 1103-B, IVAN MENDES 

DE BRITO - OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - OAB:146176/SP, JANAINA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, JEANNE SALVIANO DA S. 

DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - OAB:9.206/MT, Jonathan 

Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, JORGE AMÁDIO 

FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - 

OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - OAB:OAB/MG152049, 

LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, LUIZINHO ORMANEZE - 

OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA POYART - OAB:OAB/ 

DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, MARCELO 

GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS AUGUSTO 

LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS VINICIUS 

MENDES DE MORAES - OAB:OAB/MTA, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANUZA SAGAIS 

ROSEGHINI - OAB:13113/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a empresa 

Fortaleza Empreendimentos Imobiliários Ltda para demonstrar efetivo 

cumprimento da obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito 

judicial relativo à alienação da unidade produtiva isolada de Rio Branco, 

Acre, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI LOCALIZADO REFERIDO DEPÓSITO 

NOS AUTOS.

(?)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105729 Nr: 8817-96.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES, CICERA JANUARIA DE 

ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SELINGER -ESPÓLIO, 

ALEXANDRE SELINGER, WALDECY MARINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538, 

DANIEL RADINS - OAB:8538-a, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - 

OAB:16344, ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - OAB:16344/0

 CERTIFICO e dou fé que, a parte AUTORA não informou seu endereço 

completo e atualizado nos autos, impossibilitando a expedição de mandado 

de intimação para audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 89484 Nr: 1079-91.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GUSTAVO COLOMBO, AUGUSTO 

AGENOR COLOMBO JUNIOR, ALVARO COLOMBO, MARCIA RIBEIRO 

COLOMBO, CLARA KUMIKO KOBAYASHE COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, zalaudio - 

OAB:5.688-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 exequente 

para manifestar-se acerca da quitação dodébito e/ou requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento 

da obrigação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000664-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNOR CORRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CALISTRO FERNANDES OAB - MT0014880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELITA RIBEIRO STIEVEN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

REQUERENTE PARA RETIRAR A VIA ORIGINAL DA CERTIDÃO DE 

CASAMENTO DEVIDAMENTE AVERBADA, A QUAL ENCONTRA-SE 
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ARQUIVADA NESTA SECRETARIA. SORRISO, 12 DE JUNHO DE 2018. 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES - ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002105-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FALCONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BORGES CURVO (REQUERIDO)

 

Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 03/07/2018 às 15 horas, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca. Olga 

Mazzei Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45030 Nr: 1972-24.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME, 

MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora acerca do Termo de 

Penhora expedido para as providências conforme o art.844 do CPC, bem 

como para recolher as diligências necessárias, no site do TJMT, 

comprovando o pagamento nos autos a fim de que sea cumprida a 

determinação judicial intimando o executado e sua cônjuge, se for o caso.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133181 Nr: 6932-76.2015.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, DIOGO RICARDO BAVARESCO, JOSÉ FLÁVIO, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE 

MARTINS, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, GERALDINO RIBEIRO - OAB:OAB/SC 7.979

 Conforme determinação Judicial, designei Audiência de Conciliação para o 

dia 26/06/2018 às 16 horas 30 minutos, motivo pelo qual INTIMO as partes 

para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 133181 Nr: 6932-76.2015.811.0040

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, DIOGO RICARDO BAVARESCO, JOSÉ FLÁVIO, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE 

MARTINS, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, GERALDINO RIBEIRO - OAB:OAB/SC 7.979

 Impulsiono os autos, INTIMANDO via DJE o procurador da parte requerida 

para apresentar a procuração do senhor José Flávio, vez que cita como 

cliente na petição de fls.195/223, no entanto não apresenta procuração.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 559-58.2017.811.0040

 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: MPE, PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 DEFIRO o pedido ministerial para determinar a realização de estudo 

psicossocial na residência da tia (Ana Maria Feltrin Romero) e da prima 

(Tuane Feltrin de Menezes). Desde logo, após a conclusão do tratamento 

médico da adolescente, determino a realização de novo estudo 

psicossocial em sua residência, devendo ser designada nova audiência 

para a sua oitiva.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que 

às 17h32min encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado 

conforme vai devidamente assinado. Eu, Jéssica Taisa Bervanger, 

Assessora de Gabinete I, digitei o presente termo.Sorriso/MT, 09 de maio 

de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 559-58.2017.811.0040

 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: MPE, PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número do Processo: 559-58.2017.811.0040 (Cód. 165077)

Autor: Ministério Público Estadual

Requerente: Paulo Roberto Colombo

Requerido: Marilene Maria Feltrin

Data e horário: 02 de Março de 2017, 14h30min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas. Ausente os demais.

DECISÃO

 Ao final, pela MMa. Juíza foi deliberado o seguinte: “Vistos etc. ABRA-SE 

VISTA ao Ministério Público para requerer o que entender de direito. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. Cumpra-se. Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Eliane T. P. Silva Sales, 

assessora de gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Juíza de Direito:_________________________________________

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 559-58.2017.811.0040

 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: MPE, PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 
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BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 Autos nº 559-58.2017.811.0040 - Código Apolo: 165077.

Autor nº 580-34.2017.811.0040 – Código Apolo: 165127.

 Vistos etc.

 Ante o teor do relatório do estudo psicossocial, entendo necessária a 

realização de audiência para oitiva dos genitores, da menor e da equipe 

técnica do Juízo, em ambos os feitos (559-58.2017.811.0040 – Código: 

165077 e 580-34.2017.811.0040 – Código: 165127).

 Desta feita, DESIGNO a solenidade para o dia 02 de Março de 2017, às 

14h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 24 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 165077 Nr: 559-58.2017.811.0040

 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: MPE, PRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA - OAB:19.731/MT, RAFAEL ANGELO DAL BO - OAB:20240/O

 DETERMINO a IMEDIATA realização de estudo psicossocial pela equipe 

forense a ser realizado na residência do genitor, bem como da genitora da 

menor, a fim de verificar as condições do ambiente familiar em que a 

adolescente encontra-se inserida, devendo ainda aferir a necessidade de 

aplicação de alguma medida protetiva em favor da mesma, assinalando 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) horas para entrega do laudo.Sem 

prejuízo, OFICIE-SE ao Conselho Tutelar para que acompanhe o caso, com 

visita a residência do genitor Paulo Roberto Colombo onde se encontra a 

adolescente Vitória Feltrin Colombo, bem como, se necessário for, 

apliquem as medidas de proteção cabíveis ao caso, dentro de sua esfera 

de competência, devendo enviar relatório pormenorizado a esse 

juízo.DETERMINO que seja transladada cópia do estudo psicossocial aos 

autos em apenso, sob o Código Apolo: 165127.Oportunamente, façam-me 

os autos imediatamente conclusos para as deliberações 

pertinentes.Ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE expedindo o 

necessár io com a urgência que o caso requer.À s 

providências.Sorriso/MT., 02 de fevereiro de 2017.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144100 Nr: 866-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AUGUSTO SCHWANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA 

- OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da parte 

Requerida, sem que, até a presente data, houvesse apresentação de 

contestação, motivo pelo qual intimo o autor para requerer o que entender 

de direito.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001671-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA CUNHA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes 

para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da petição de 

id. 13304772. Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora para, em igual 

prazo, efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de R$ 

70,00 (conforme certidão id 13388892), 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. SORRISO, 12 de junho de 2018. 

MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SORRISO, 12 de junho de 

2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001671-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA CUNHA MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes 

para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da petição de 

id. 13304772. Impulsiono, ainda, para intimar a parte autora para, em igual 

prazo, efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de R$ 

70,00 (conforme certidão id 13388892), 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. SORRISO, 12 de junho de 2018. 

MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SORRISO, 12 de junho de 

2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

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

Processo Número: 1000200-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000200-91.2017.8.11.0040. AUTOR: 

SUZANA PADILHA RÉU: ALEX SANDRO GAVINSKI PINTO VISTOS. 1. 

Considerando o teor da manifestação retro, renove-se a intimação pessoal 

do executado para que, no prazo de três dias, efetue o pagamento do 

débito em aberto, comprove que já o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de restabelecimento da ordem de prisão civil. 2. 
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Decorrido o prazo, vista ao MPE. 3. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001884-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO MASTELARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte contraria, 

na pessoa de seu advogado, para, querendo, no prazo legal, 

manifestar-se acerca dos embargos de declaração. SORRISO, 12 de 

junho de 2018. MICHELE OLIVA ZOLDAN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR PARA PAGAR A 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA COMPLEMENTAR, CONFORME 

CERTIDÃO RETRO, devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

O comprovante deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001529-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça complementar, conforme 

certidão retro, devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

O comprovante deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002020-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B.C TECH - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS EIRELI - 

ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

101 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória a ser expedida 

para a Comarca de Tubarão-SC, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005806-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. C. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 03 

DE AGOSTO de 2018, às 17 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 12 de junho de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001739-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 10 

de AGOSTO de 2018, às 10 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 12 de junho de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002137-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IURI DE JESUS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 10 

de AGOSTO de 2018, às 11 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 12 de junho 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA TENORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON THIAGO MOTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 10 

de AGOSTO de 2018, às 13 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 
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de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 12 de junho de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59459 Nr: 2757-15.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR GERHARDT - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GERHARDT - 

OAB:16342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da guia de ITCMD, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145868 Nr: 1892-79.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIS JOSE ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO 

SOUZA - OAB:13.298, LEANDRO CARLOS DAMIANI - OAB:20.866

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56855 Nr: 709-83.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRISO CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE HELENA KASBURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para indicar nos 

autos a localização do bem indicado, para as expedições requeridas, no 

prazo legal. Sendo localizados na cidade, impulsiono os autos para intimar 

a parte autora para para, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de 

Justiça, devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104962 Nr: 8027-15.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR PAULO CAPITANIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARA DAS DORES S. LEÃO - ME - 

SUPERMERCADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1.792-A

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE OS 

RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS PARTES SÃO 

TEMPESTIVOS, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO EM AMBOS, 

RAZÃO PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111837 Nr: 3803-97.2014.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA, PÔR 

DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:20996/O

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95066 Nr: 6879-03.2012.811.0040

 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: ELI LUCIA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103843 Nr: 6877-96.2013.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA ACERCA DAS CORRESPONDENCIAS (AR) DEVOLVIDOS, 

RETRO JUNTADOS, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140516 Nr: 10861-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIANI E MONTANA LTDA ME (NEW MÓVEIS 

PALNEJADOS), UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID 

RETRO, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 123550 Nr: 1543-13.2015.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ETELVINO OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID 

RETRO, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108151 Nr: 668-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINEI ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID 

RETRO, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100890 Nr: 3698-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSECL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CONTIDA NO ID 

RETRO, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191815 Nr: 5164-13.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E 

EDUCAÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - FIDENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE RAQUEL ROST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:31.321-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191650 Nr: 5070-65.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAG DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACI LUCIA KRAEMER ARRUDA, SILVANO 

MULLER DE ARRUDA, SM ARRUDA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO JESUS SOARES - 

OAB:44.977/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 191604 Nr: 5034-23.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO RODRIGO ROSSI, ANTONIO ROSSI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GUILHERME REINSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLKWEIS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:4737/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23217 Nr: 3402-50.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONECIR ANTONIO MENEGON, ALZIRA 

MOZER PESKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, e em 

cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 13 de Julho de 2018, 

às 14 horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118502 Nr: 9006-40.2014.811.0040

 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: ENRIQUE LUIZ WOJEICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DA 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 MS, ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/MS 379, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5871, YANA 

CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da petição retro juntada pela parte requerida, no prazo de 15 dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45936 Nr: 2871-22.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LEIMANN, SILVIA GALLON LEIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 
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OAB:21238/RS

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA 

CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD REALIZADA (FL.210/211), DEVENDO 

INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM A FIM DE POSSIBILITAR A 

CONCLUSÃO DA PENHORA, NOS TERMOS DA DECISÃO RETRO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44465 Nr: 1038-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo 

NOVAMENTE o advogado da parte executada para que devolva 

imediatamente os autos do processo supra identificado, sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo 

NOVAMENTE o advogado da parte executada para que devolva 

imediatamente os autos do processo supra identificado, sob pena da 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º e 3º, do CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004548-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LAZARA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006754-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SCHUSTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005854-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER SILVA TORRES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 26/06/2018 às 08h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005640-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 26/06/2018 às 10h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006412-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 09h00min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005600-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 08h50min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005379-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERIO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 09h10min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELANO DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 08h00min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000652-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVI MIGUEL LAUXEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 10h00min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001704-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR PAVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO. A pedido da médica perita judicial nomeada nos autos no 

despacho retro fica a perícia anteriormente aprazada redesignada para o 

dia 22 de agosto de 2018, às 09h50min, a qual será realizada no presente 

Fórum. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001609-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA ALVES DALASTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001609-05.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: HOSANA ALVES DALASTRA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando que o 

executado concordou com os cálculos apresentados pelo exequente no 

Num. 11302580, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000313-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI GELCI STASIAK SLAVIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000313-45.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARILEI GELCI STASIAK SLAVIERO EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando que o 

executado concordou com os cálculos apresentados pelo exequente no 

Num. 12390555, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000957-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000957-22.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOAO ANILTO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por JOÃO ANILTO DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido 

ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que, em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 1659227), 

foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

da parte autora (Num. 2441667), tendo a mesma impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 3007363). Determinada a realização de perícia, o 

laudo pericial e o laudo complementar restaram acostados nos Nums. 

6854011 e 11959986, sobre o qual manifestaram a parte autora e o 

requerido. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por JOÃO ANILTO DE OLIVEIRA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela 

qual, passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Pela 

análise dos laudos periciais (Nums. 6854011 e 11959986) é possível 

divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para o trabalho, 

desta forma não havendo comprovação do requisito descrito acima no 

item III. Ademais, conforme consta no laudo pericial, embora a autora 

apresente hipertensão arterial e já tenha apresentado isquemia transitória 

cerebral, em 2016, o mesmo não apresenta déficit motores e deverá fazer 

rigorosamente o tratamento da hipertensão arterial e ter hábitos saudáveis 

para evitar complicações. Assim, não merece guarida a pretensão da 

parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO 

COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o 

primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do 

período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na 

incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente 

(aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos artigos 42/47 e 

59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade laborativa do segurado, 

deve ser mantida a sentença que julgou improcedente pedido de 

aposentadoria por invalidez. 3. Somente será decretada a nulidade de ato 

judicial se comprovada a existência de prejuízo à parte. A pericia judicial 

que apresenta conclusões firmes e embasadas em aspectos técnicos não 

merece ser anulada. 4. Apelação da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 

00594712320034013800  0059471-23 .2003 .4 .01 .3800 ,  Re la to r : 

DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de 

Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 182 de 714



MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). 

Outrossim, quanto ao pedido nomeação de perito especialista, 

considerando que a perícia restou conclusiva no sentido de que a parte 

autora não apresenta incapacidade laborativa, não tendo a perita médica 

atestado a necessidade de avaliação com médico especialista, indefiro o 

pedido de nomeação de novo perito judicial. Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela antecipada concedida nos autos. Oficie-se ao EADJ 

para que suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDE DOS SANTOS SCARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001042-37.2018.8.11.0040. AUTOR: 

EGIDE DOS SANTOS SCARES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 05/06/14 (Num. 13035802) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/03/18, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 17h00min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005978-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BARP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005978-42.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ALECIO BARP RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 21/11/16 (Num. 11797344) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 24/11/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 16h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FERREIRA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000460-08.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 12.320,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: CONCEICAO FERREIRA DA ROSA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez ajuizada por CONCEIÇÃO FERREIRA DA 

ROSA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que 

em razão dos problemas de saúde enfrentados, a mesma encontra-se 

incapacitada para realização de atividades laborativas, tendo o requerido 

indeferido o beneficio na esfera administrativa. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial (Num. 1450663), foi deferida a tutela de urgência e determinada a 
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citação do requerido. O requerido apresentou contestação, alegando a 

ausência de incapacidade da parte autora (Num. 1629620), tendo a 

mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 1942847). 

Determinada a realização de perícia, o laudo pericial e o laudo 

complementar restaram acostados nos Nums. 9504636 e 11960196, sobre 

os quais manifestaram a parte autora e o requerido. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

CONCEIÇÃO FERREIRA DA ROSA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial e do laudo pericial complementar (Nums. 9504636 e 11960196) é 

possível divisar que a parte autora não apresenta incapacidade para o 

trabalho, esta forma não havendo comprovação do requisito descrito 

acima no item III. Ademais, a perícia restou conclusiva no sentido de que a 

autora apresentou, em janeiro de 2016, tendinopatia de ombro esquerdo, a 

qual foi tratada com medicamentos, não tendo apresentado, no exame 

físico, quaisquer limitação funcional. Outrossim, consta da perícia que a 

autora consegue realizar, com normalidade, atividades de doméstica. 

Ficou demonstrado, ainda, que para as atividades laborais domiciliares 

e/ou de zeladora, que não difere das atividades como doméstica e/ou 

diarista, não há incapacidade. Por fim, concluiu a perita que o fato de uma 

pessoa ser portadora de uma alteração degenerativa ou traumática não 

significa, sempre, que estará incapacitada para o trabalho. Assim, não 

merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE PERICIA. INEXISTENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três 

requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao 

cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro 

expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a teor dos 

artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 

embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Outrossim, quanto ao pedido 

nomeação de perito especialista, considerando que a perícia restou 

conclusiva no sentido de que a parte autora não apresenta incapacidade 

laborativa, não tendo a perita médica atestado a necessidade de avaliação 

com médico especialista, indefiro o pedido de nomeação de novo perito 

judicial. Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes 

na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. art. 487, I do NCPC, revogando a tutela antecipada concedida nos 

autos. Oficie-se ao EADJ para que suspenda o pagamento do benefício 

concedido em tutela antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003266-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003266-16.2016.8.11.0040. AUTOR: 

JOSE RAIMUNDO GONCALVES COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário ajuizada por JOSÉ RAIMUNDO GONÇALVES 

COSTA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria 

por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi indeferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 4968237). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 6654706), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 6691557). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 11644538, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria 

por invalidez, formulado por JOSÉ RAIMUNDO GONÇALVES COSTA contra 

o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas, não havendo nulidades a 

serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a 

concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 6654739. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 11644538), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, e, aliada à possibilidade de 

reabilitação para a própria função, bem como outras funções, bem como à 

idade da parte autora (46 anos), faz jus ao beneficio de auxílio-doença. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

EFEITOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO RETIDO. 

PROVIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA (grifei). DIB. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 

5. A conclusão da perícia médica produzida nos autos indica que a 
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segurada (auxiliar de serviços gerais, 36 anos à época da perícia) é 

portadora de Abaulamento discreto C3-C4 e protusão discal C4-C5, o que 

determina incapacidade parcial e temporária para exercer a sua atividade 

habitual de empregada doméstica. No entanto, o expert faz consignar no 

laudo que a lesão é passível de cirurgia, muito embora entenda não ser 

possível prever tempo de recuperação, pois o mesmo depende da 

previsão cirúrgica (fl. 109). Portanto, a hipótese dos autos é de 

incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para a função que 

desempenhava. (grifei) (...)”(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia, ACORDAO 00675362320144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - e-DJF1 DATA:29/08/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA 

NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES. LAUDO PERICIAL. 

INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no 

CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo do STJ nº 2). 

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo 

econômico do pleito inicial, tem-se por interposta a remessa necessária. 2. 

Considerando que os quesitos apresentados pelas partes foram 

devidamente respondidos pelo perito judicial, abrangendo todas as 

questões relevantes ao deslinde do feito, bem como que, o quadro de 

saúde da segurada foi criteriosamente avaliado à luz da documentação 

médica constante nos autos (relatórios, exames e receituários), não se 

mostra razoável o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de 

defesa pela simples ausência de remessa dos autos do processo para o 

desempenho de seu trabalho. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a 

incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 4. No caso 

concreto, comprovada a incapacidade laboral total e temporária da parte 

autora (grifei) (serviços gerais, nascida em 08/07/1961), portadora de 

"Espondiloartrose, Síndrome do Túnel do Carpo e Osteoporose", bem como 

incontroversas a qualidade de segurado e o cumprimento da carência, a 

concessão do benefício de auxílio-doença é medida que se impõe. (grifei) 

5. (...)”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Juiz De Fora, AC 

0068563-41.2014.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 20/11/2017) Diante do exposto e pelo 

mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do 

NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 20/06/16 – Num. 6654739. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, contados da 

efetiva implantação, para tratamento e/ou reabilitação para outra 

profissão. Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da 

tutela de urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado 

quando do preenchimento dos requisitos do beneficio de auxílio-doença 

pela autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, está 

com incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente sobre a 

acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente do auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 

9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. 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, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte 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. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002521-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VENOSMARA BORSTEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002521-36.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VENOSMARA BORSTEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por VENOSMARA DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, a mesma encontra-se incapacitada para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 5024591), 

foi deferida a tutela de urgência e determinada a citação do requerido. O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 6655484), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 6791093). Determinada a realização 

de perícia, o laudo pericial restou acostado no Num. 12070525, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por 

VENOSMARA DE SOUZA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do 

mérito. Ressalto que para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 

12070525) é possível divisar que a parte autora não apresenta 

incapacidade para o trabalho, desta forma não havendo comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Ademais, conforme consta no laudo 

pericial, embora a autora apresente lesão em coluna lombar, a mesma não 

possui contato com as raízes nervosas, tendo, inclusive, recebido 

tratamento conservador, apresentando, portanto, somente discreta 

limitação funcional que não a impede de realizar as atividades habituais. 

Assim, não merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o 

entendimento jurisprudencial. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE 

PERICIA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os benefícios de auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da 

convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de 

segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for 

o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio 

doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) para o trabalho, a 

teor dos artigos 42/47 e 59/63 e Lei 8.213/91. 2. Constatada a capacidade 

laborativa do segurado, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedente pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Somente será 

decretada a nulidade de ato judicial se comprovada a existência de 

prejuízo à parte. A pericia judicial que apresenta conclusões firmes e 
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embasadas em aspectos técnicos não merece ser anulada. 4. Apelação 

da autora não provida.” (TRF-1 - AC: 00594712320034013800 

0059471-23.2003.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª 

CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de 

Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 591). Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela antecipada concedida nos autos. Oficie-se ao EADJ 

para que suspenda o pagamento do benefício concedido em tutela 

antecipada. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito e não 

havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001928-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. L. S. (AUTOR)

A. L. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROSINEIA LIVINO (REPRESENTADO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005791-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUINO MARZEC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005791-34.2017.8.11.0040. AUTOR: 

BALDUINO MARZEC RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/04/17 (Num. 11638124) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/11/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 13h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005717-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETI MARZEC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005717-77.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA GORETI MARZEC RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 20/04/17 (Num. 11772054) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 08/11/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 13h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005529-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO DAL MAGRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005529-84.2017.8.11.0040. AUTOR: 

DECIO DAL MAGRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 
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deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 25/02/15 (Num. 11428247) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/10/17, não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a necessidade 

de comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o 

dia 05/09/18 às 14h00min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005850-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005850-22.2017.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA EUNICE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de comprovação da 

atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 05/09/18 às 

15h00min para a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, conforme disposto 

no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte intimar as 

testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005848-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA LANZ DE AZEVEDO FULBER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005848-52.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CELIA LANZ DE AZEVEDO FULBER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

05/09/18 às 14h45min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA KRAEMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 26/06/2018 às 09h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001800-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BONALDO CAMPEOL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 26/06/2018 às 11h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005554-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CESARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 26/06/2018 às 13h30min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005412-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 26/06/2018 às 14h30min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana., Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001729-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIDALVO PEREIRA GUSMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001778-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONILDE OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 33054 Nr: 2214-51.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA PROF AREA INF SORRISO 

LTDA, FRANCISCO FOSE MULLER DE SOUZA, MILTON GROBE, MOACIR 

SERRAGLIO, JUCELIA GONÇALVES FERRO, PLINICIO EUCLIDIO LAND, 

DANIEL DE SOUZA, FÁBIO LUIZ NEIS, DERLI TEREZINHA ROSSA, 

GLAYSON RODRIGO ROSSA, FABRICIO ANDRE GRECZINSKI

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

COSTA S. SOARES - SUBPROCURADORA DA PROC. DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT

 Sendo assim, estando a execução munida de título executivo líquido, certo 

e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre 

os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS 

EXECUTADOS, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE EXECUTADA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação.Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIMEM-SE OS EXECUTADOS, podendo os mesmos 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC); 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO 

na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, 

consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária; ou 3) EMBARGAR no PRAZO DE 

30 DIAS (art. 16 da Lei 6.830/80).Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, com ou sem 

apresentação de embargos, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 16, III, da LEF), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO 

EXEQUENTE.Intime-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005272-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CRISTINA MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOAO BOSCO BOAVENTURA OAB - GO9012 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1005272-59.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005311-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005311-56.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO SOARES ALVES Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT SÍNTESE DA DEMANDA. JOÃO SOARES ALVES 

ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

a reparação dos danos morais decorrentes de indevido protesto 

reconhecido por sentença transitada em julgado nos autos n. 

1000522-14.2017.8.11.0040. Em contestação, o reclamado alegou: a) 

incompetência do Juizado Especial em virtude da necessidade de 

liquidação da sentença; b) ausência de comprovação dos danos morais; 

c) redução do valor da indenização em caso de condenação. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não merece 

prosperar, porquanto o reclamante atribuiu valor certo e determinado de 

sua pretensão de reparação dos danos morais no importe de R$15.000,00 

(quinze mil reais), não havendo que se falar em liquidação de sentença em 

caso de condenação. DO MÉRITO. Com efeito, tratando-se de 

responsabilidade objetiva da parte reclamada, como especifica o art. 37, 

§6º, da CF. É dizer, a responsabilidade do reclamado dispensa a prova de 

culpa, bastando ao reclamante a demonstração da conduta ilícita, do dano 

e do nexo causal. Analisando as alegações da parte reclamante, verifico 

que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências pretendidas 

pela mesma. Isso porque, pela documentação juntada aos autos 

percebe-se que o protesto se originou pela informação equivocada do CPF 

do reclamante ao Cartório de Títulos, o que gerou o protesto indevido, 

conforme reconhecido pelo próprio demandado nos autos n. 

1000522-14.2017.8.11.0040 que tramitou neste juízo. Como dito alhures a 

responsabilidade do reclamado é objetiva, como se sabe, o dever de 

indenizar não surge apenas da prática de ato ilícito, demandando também 

a existência do dano e o nexo causal entre ambos. Assim, restando clara 

a existência do nexo causal entre a conduta da reclamada e as 

consequências sofridas pela parte reclamante, entendo que se torna justa 

a indenização moral pleiteada. Neste sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: ADMINISTRATIVO. execução contra a fazenda pública. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 

DISPENSÁVEL PROVA DO DANO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que, em se tratando de protesto indevido de título de 
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crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, sendo dispensável a prova 

do prejuízo. 2. Não requer reapreciação de matéria fática aplicar a 

jurisprudência do STJ no sentido de que é dispensável a prova do dano 

decorrente de protesto indevido, para efeito de condenação em 

indenização por danos morais. Logo, não incide a Súmula 7 do STJ, ao 

afastar entendimento do Tribunal de origem contrário a matéria pacificada 

nesta Corte. 3. O dissídio jurisprudencial pode ser demonstrado com o 

confronto entre julgado de Tribunal de segundo grau e do Superior 

Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 

1189823/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM 

MODERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O protesto indevido enseja a reparação por 

danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto 

por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano. II. Na fixação do 

quantum da indenização por danos morais devem-se levar em conta os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja 

promovido o enriquecimento sem causa, como para não ser irrisório de 

forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em 

atos de igual natureza. III. Tratando-se de causa em que restou vencida a 

Fazenda Pública, os honorários serão fixados de acordo com o art. 20, 

§4º, do CPC, mediante apreciação equitativa do magistrado, observados 

os parâmetros das alíneas do §3º do mesmo artigo. (Ap 36710/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 

05/07/2016) Nessa toada, considerando as circunstâncias do fato, 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$6.000,00 (seis 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 ao 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar a parte 

reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais o valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado monetariamente a partir do 

ajuizamento da ação (Lei n.º 6.899/81, art. 1º, §2º) e acrescido de juros 

legais a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Dispensado o reexame 

necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento de custas e honorários (Lei 

n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. SORRISO, 19 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004906-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004906-20.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEVIO 

MANFIO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Considerando a decisão prolatada nos 

autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS, 

pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no Superior Tribunal de 

Justiça, bem como considerando que também se discute no presente feito 

a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS", verifico que é o caso de se 

determinar a SUSPENSÃO deste feito até julgamento definitivo daquele 

Tribunal, conforme determinado pelo Ministro Relator e orientação do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular nº 3272/2017-DJA). 

Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até o julgamento dos 

recursos. Após, colha-se manifestação das partes e retornem conclusos. 

SORRISO, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 18 de JULHO de 2018, às 18:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 18 de JULHO de 2018, às 18:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010969-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ONGHERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010969-44.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre o valor depositado no ID. 13608736. Sorriso/MT, 

12 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005988-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSI TERESINHA MENDES (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 18 de JULHO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 189 de 714



extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCIDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 01 DE NOVEMBRO DE 2017 ÀS 11:10 HORAS para 

realização da audiência de conciliação, ficando ciente a parte interessada 

que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCIDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 25 de JULHO de 2018, às 08:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCIDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 25 de JULHO de 2018, às 08:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 25 de JULHO de 2018, às 08:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001073-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ESCOBAR (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 25 de JULHO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004207-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMIR SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004207-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLEOMIR SANTOS ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

12871146, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

13493876, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 13493876. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEZILMA BERNARDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COMANDO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de JULHO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 25 de JULHO de 2018, às 08:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 25 de JULHO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA FERNANDA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de JULHO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004053-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CESAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(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 25 de JULHO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005102-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D.S.L FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1005102-87.2017.8.11.0040 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. 13456025, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de Junho 

de 2018 Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ROZENDO DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de JULHO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIMAR PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de JULHO de 2018, às 11:20 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: 1001125-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 25 de JULHO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005592-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEGO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005592-12.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Trata-se de reclamação 

proposta por JOAO PEGO PACHECO em face de BANCO BRADESCO S.A., 
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em que pretende: a) concessão de medida liminar para a retirada do seu 

nome de banco de dados de órgão de proteção ao crédito; e b) a 

condenação da parte reclamada em dano moral, no valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais). A parte reclamante aduz que em abril/2017 ajuizou uma 

reclamação a qual foi distribuída neste Juizado Especial sob o n. 

1002027-40.2017.8.11.0040 em face do banco reclamado, pugnando pela 

declaração de nulidade de dois contratos de empréstimos que não foram 

por ele realizados, sendo a mesma julgada procedente na data de 

26-10-2017. Afirma que ao tentar realizar compras no comércio local, 

constatou que o banco reclamado efetuou nova inscrição de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito em razão do Contrato de n. 

477867919000072EC, no valor de R$410,63 (quatrocentos e dez reais e 

sessenta e três centavos). Assevera que se dirigiu a agência bancária da 

instituição financeira reclamada localizada nesta cidade, tendo recebido a 

“informação de que se tratava das cobranças referentes aos contratos 

que estavam sendo discutidos judicialmente” e, conquanto tenha 

apresentado cópia da sentença que declarou a nulidade dos referidos 

contratos, a instituição financeira não promoveu a retirada do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe danos morais. Audiência 

de conciliação restou infrutífera (Id. 12222047). Devidamente citada, a 

parte reclamada apresenta contestação no Id. 12300512. Preliminarmente, 

sustenta a falta de interesse processual. No mérito, ausência de 

pretensão resistida, bem assim a inocorrência de ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Impugnação à contestação consta no Id. 

12382946. Em síntese, rechaça as alegações constantes na contestação 

da parte reclamada, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na 

inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil). Quanto à falta de interesse processual. O interesse 

processual (ou de agir) surge da necessidade da parte obter através do 

processo a proteção ao seu interesse substancial, uma vez que a 

Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, inciso 

XXXV). Sabe-se que o interesse processual está intimamente atrelado ao 

binômio necessidade/utilidade, os quais qualificam a tutela jurisdicional 

pretendida. Logo, possui interesse processual quem tem a necessidade 

de ingressar perante o Poder Judiciário para ver atendido uma providência 

jurisdicional. Já a utilidade, é verificada quando a prestação jurisdicional 

perseguida puder trazer benefício de ordem prática. Diferentemente do 

alegado pela instituição financeira reclamada, a parte reclamante possui 

sim interesse processual na presente demanda. No caso, a parte 

reclamante pretende a condenação da instituição financeira em danos 

morais em razão da inclusão de seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito em razão de dívida já reconhecida inexistente em juízo, pretensão 

resistida pela instituição financeira reclamada. Essa situação, por si só, 

consubstancia a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional ora 

almejado. 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 bancários, os quais foram contratados pela parte reclamante na 

condição de destinatária final, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

imperioso ressaltar que, diferentemente do que ocorreu nos autos da 

reclamação n. 1002027-40.2017.8.11.0040, em que este juízo reconheceu 

a inexistência dos débitos relacionados aos Contratos de Empréstimos 

números 305027262 e 298867685, pretende a parte reclamante ver 

indenizada por danos morais em razão de nova inscrição promovida pela 

instituição financeira reclamada, ora realizada em 05-8-2017 – ou seja, 

após a distribuição da mencionada reclamação –, por dívida já 

reconhecida judicialmente como inexistente, situação que afasta eventual 

alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade da pretensão 

manifestada. Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus 

da prova, diante do que cabe à instituição financeira reclamada comprovar 

que a parte reclamante contraiu obrigação que não foi adimplida, 

representada pelo Contrato de n. 477867919000072EC, no valor de 

R$410,63 (quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos), bem 

assim que a cobrança impugnada não está relacionada aos Contratos 

números 305027262 e 298867685, os quais foram declarados 

inexistentes, conforme acima mencionado. Nessa toada, tenho que a 

instituição financeira não logrou êxito em se desincumbir do ônus 

probatório, cingindo-se ao campo das alegações. Isso tudo evidencia que 

a parte reclamada tem efetuado a cobrança de valor referente à dívida 

inexistente, inclusive inseriu o nome da parte reclamante em órgão de 

proteção ao crédito (Id. 10523740). Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição bancária a responsabilidade 

civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo 

irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do 

CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação 

de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não 

contratado pela parte reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome 

em órgãos de proteção ao crédito (Id. 10523740). A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que a parte reclamada 

presta serviços bancários, assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

bancária reclamada à 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 pela parte reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

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 banco 

reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 192 de 714



porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois 

não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DETERMINAR que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças 

em desfavor da parte reclamante em relação aos Contratos números 

305027262 e 298867685, cujos débitos originários foram reconhecidos 

inexistentes nos autos da Reclamação n. 1002027-40.2017.8.11.0040, que 

tramitou perante este Juizado Especial; 2) DECLARAR a inexistência do 

débito impugnado pela parte reclamante, referente ao Contrato n. 

477867919000072EC, no valor de R$410,63 (quatrocentos e dez reais e 

sessenta e três centavos); 3) CONDENAR a instituição financeira 

reclamada 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), considerando-se como tal a 

data da inscrição do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao 

crédito (Id. 10523740); e 4) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 16 de abril de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIANE NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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 25 de JULHO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIANE NASCIMENTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 25 de JULHO de 2018, às 13:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 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 25 de JULHO de 2018, às 13:20 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: 1001132-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERLANE SOUSA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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 25 de JULHO de 2018, às 13:30 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010227-82.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO CORDEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13389443, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13399390, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13399390. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JOSE ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 25 de JULHO de 2018, às 14:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003120-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETLHEN DA SILVA DANIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003120-38.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: IKARO FACHIN EXECUTADO: 

KETLHEN DA SILVA DANIEL I - Em atenção ao postulado no Id. 10890264, 

defiro a redesignação da audiência de conciliação, devendo ser 

providenciada pela Secretaria, seguindo data estabelecida de forma 

automática pelo sistema PJE. II - Após, intimem-se as partes, com as 

advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003120-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO FACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KETLHEN DA SILVA DANIEL (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 25 de JULHO de 2018, às 14:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CURSINO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010856-56.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: CURSINO & CIA LTDA - ME I - Em atenção ao noticiado no Id. 

6651582, designe-se nova audiência de conciliação, seguindo data 

estabelecida de forma automática pelo sistema PJE. II - Após, cite-se e 

intimem-se as partes, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003072-16.2016.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Diante da manifestação da reclamante (Id. 11511213), 

redesigno a audiência de conciliação em data a ser disponibilizada pelo 

Sistema PJE e, após, cite-se a reclamada, observando os endereços 

informados no Id. 11493377 e intime-se a reclamante, com as advertências 

legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003072-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 25 de JULHO de 2018, às 15:00 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1005112-34.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VALDINEIA OLIVEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: MONICA SOUZA DA SILVA Ante a manifestação da 

reclamante no Id. 11645800, providencie-se novo agendamento da 

audiência de conciliação via Sistema PJE e, após, expeça-se carta 

precatória para citação da reclamada, observando o endereço informado 

no Id. 11552415, e intime-se a parte reclamante, com as advertências 

legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001939-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 
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condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 12 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001389-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001389-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FAGNER DO NASCIMENTO DE 

MATOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I - Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho 

que não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez 

que o extrato atualizado acostado no id. 12865522, demonstra que já 

houve a baixa da restrição junto ao cadastro de inadimplentes. Nesse 

contexto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a 

concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 12 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011044-49.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES SATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011044-49.2015.8.11.0040. Trata-se de processamento de reclamação 

movida em face da empresa OI S.A., atualmente em fase de cumprimento 

de sentença. É fato notório que a reclamada, juntamente com o grupo 

empresarial que integra, se encontra em recuperação judicial, postulada 

em 20 de junho de 2016 e deferida em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 

7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro 

(Processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito 

está sujeito à recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 

11.101/05 e segundo o entendimento vigente no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 

3ª Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou 

amplamente divulgada pelos meios de comunicação a recente 

homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores 

do grupo empresarial, nos termos de decisão publicada em 05.02.18. Tal 

fa to  que  pode  se r  con f i rmado  no  s í t i o  e l e t rôn i co 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo Administrador 

Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de recuperação 

judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez homologado 

implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 11.101/05, art. 

59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui título executivo 

judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há orientação no 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a recuperação 

judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois não haveria 

hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 8 de junho de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005362-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005362-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RITA MARIA DA CONCEICAO 

REQUERIDO: VIVO S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Narra a 

parte autora, RITA MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDI, que possui serviço 

de telefonia móvel sob nº 9.9965-3825, tendo contratado seguro de vida 

vinculado (apólice 01779186149), via telefone da empresa pelo valor de 

R$8,90 mensais. Afirma ter sido informada que poderia resgatar o 

benefício se ficasse sem trabalhar, o que seria de R$300,00 mensais até 

cessar o desemprego e que ainda seria quitado 1 ano de faturas 

telefônicas. No mês de julho de 2015 realizou procedimento cirúrgico e não 

pode mais trabalhar, tendo ficado desempregada, de modo que tentou 

receber o benefício, sem sucesso. Requer: a) a procedência do pedido 

para que as partes cumpram todos os termos contratados, bem como 
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apresentem apólice de seguro com as devidas atualizações legais, b) 

danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida Telefônica Brasil S.A 

contesta sustentando sua ilegitimidade passiva, pois a contratação é 

realizada diretamente com a Zurich Seguradora, sendo a ora requerida 

apenas parceira comercial. Pugnando pela improcedência da demanda, 

dizendo que a autora contratou o seguro vivo conta garantida, que 

garante o pagamento da fatura móvel em caso de incapacidade física 

temporária para trabalhadores autônomos e de desemprego involuntário 

em regime de CLT. Diz que a garantia é de pagamento das faturas. Diz que 

não houve comprovação de dano a ensejar o pagamento da indenização. 

A requerida Zurich diz que a cobertura de perda de renda por 

desemprego involuntário garante o pagamento total ou parcial das 

parcelas a vencer após a data do desligando, respeitado o capital 

segurado contratado. Já a cobertura por incapacidade tempo por acidente 

ou doença garante o pagamento total ou parcial de parcelas a vencer 

após a data do afastamento médico, também respeitado o capital segurado 

contratado. Pugna pela improcedência da demanda. Primeiramente, 

saliento que certamente a parte autora deve ter se equivocado ao 

entender que com o evento danoso (desemprego ou acidente) receberia 

um valor mensal de R$300,00 por mês até que conseguisse recolocação 

profissional. Ao homem médio é possível ver que é totalmente improvável 

que o pagamento um seguro de valor mensal de R$8,90 lhe garantiria tal 

benefício por tempo que não se pode determinar qual seria. A recolocação 

profissional é um elemento totalmente subjetivo, que depende de inúmeros 

fatores relacionados tanto à pessoa que procura emprego quanto a 

terceiros, de modo que não se comprometeria um seguro a pagar um 

benefício que poderia se prorrogar ad eternum. Até mesmo o 

seguro-desemprego público pago pelo governo possui prazo pré-fixado 

de poucos meses. Ademais, vale salientar que o último registro laboral que 

consta na CTPS da autora é de 2009, assim, acredita a mesma que 

deveria estar usufruindo de tal benefício mensal há quase 10 anos? 

Quanto à questão de mérito em si, as rés não negam que a autora firmou 

contrato de seguro, entretanto, o mesmo apenas garantia o pagamento 

das faturas a vencer após a ocorrência do sinistro, limitado ao valor de 

R$300,00, no caso de Perda de Renda por desemprego involuntário, para 

segurados com vínculo empregatício, ou Incapacidade Temporária por 

Acidente ou Doença para segurados voluntários, o que se comprova 

através dos documentos juntados aos autos. Assim, resta averiguar se a 

autora se enquadra em umas das seguintes hipóteses. No último vínculo 

empregatício comprovado pela autora consta como data da rescisão 10 de 

setembro de 2009. O direito discutido no presente feito é do segurado 

contra o segurador, sendo incidente a prescrição ânua prevista no art. 

206, §1º, inc. I, do Código Civil, cujo prazo iniciou da ciência do fato 

gerador da pretensão. Assim, tendo a requerente procurado o PROCON 

apenas em 27/04/2016 e ingressado com a presente ação em 17/10/2017, 

claramente prescrita está a pretensão, no que se refere à perda de renda 

por desemprego involuntário. Quanto ao pedido de pagamento por ter 

ocorrido incapacidade temporária em virtude de acidente ou doença, o 

mesmo vale apenas para segurados autônomos da previdência social, o 

que não comprovou a autora ser, vez que não comprova qualquer 

contribuição realizada no período após 2009 (até quando a contribuição 

era presumida por ser segura obrigatória). Assim, não cumpre a mesma 

os requisitos para ser beneficiada com o seguro contratado. DISPOSITIVO 

Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 07 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004646-40.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IONARA PASQUALOTO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se que não 

precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa 

a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Frise-se que não há necessidade de oitiva de 

testemunha requerida pelas partes, considerando ser a controvérsia 

resolvida eminentemente por prova documental. Trata-se de ação em que 

a autora pleiteia declaração de inexistência de débitos, c/c ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais. A 

autora narra que é acadêmica da requerida desde o ano de 2014, estando 

apta a cursar o 8º semestre no ano letivo de 2017/2. Diz que ao 

matricular-se no curso realizou financiamento estudantil de 50% do valor 

da mensalidade, tendo realizado todos os aditamentos semestrais 

necessários. Na oportunidade, também lhe foi oferecida bolsa de estudos 

de 50% do valor da mensalidade – o Educa Mais, tendo a autora aderido a 

tal oferta. Diz que para manutenção da bolsa educa mais necessita fazer 

o pagamento semestral de um boleto, o que também foi cumprido 

rigorosamente. Afirma que desde o 6º semestre passou a enfrentar 

problemas, pois seus registros acadêmicos foram alterados de forma 

arbitrária passando a constar que a mesma teria 90% do FIES e 10% 

referente a desconto relativo ao seu local de trabalho (Fórum), tendo a 

Universidade começado a cobrar valores da mesma. Inicialmente houve 

uma notificação extrajudicial e depois de algum tempo a requerida 

solucionou a pendenga. No 6º e 7º semestre a situação não foi diferente, 

mas após várias idas e vindas ao SAA a situação foi resolvida. Entretanto, 

no 8º semestre a situação degringolou, tendo a faculdade emitido um 

boleto no valor de quase R$9.000,00, bloqueada sua matrícula e seu 

acesso ao Portal do Aluno. Diz que no SAA foi informada que os valores e 

são devidos e serão excluídos, e que implorou pela liberação de acesso 

ao portal do aluno, o que apesar de prometido não foi cumprido. Diz ainda, 

que em último caso, possui créditos junto a requerida referente a 

disciplinas pagas pelo FIES e não cursadas, em virtude de aproveitamento 

de outra faculdade cursada. Requereu: a) tutela de urgência para 

liberação do acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem, no prazo de 

48 horas e dilação do prazo para entrega em no mínimo 7 dias; 

b)declaração da inexistência do débito de R$12.000,0 cobrado pela 

Universidade; c)retificação do seu cadastro na Universidade para que 

volta constar ser a mesma beneficiária de 50% FIES e 50% Bolsa Educa 

Mais; d) danos morais no valor de R$8.902,41 em virtude da recalcitrância 

em corrigir o problema causado à autora. Foi deferida a tutela de urgência 

para o efeito de: a) determinar à parte reclamada a imediata suspensão da 

cobrança impugnada, estando consequentemente vedada a prática de 

qualquer ato em decorrência do não-pagamento, tal como o registro do 

débito em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297); 

b) determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante no 

curso de Direito e frequência às aulas, bem como proceda o desbloqueio 

de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). A ré, ao seu turno, controverte os fatos 

dizendo que os débitos que originaram a lide são referentes a não 

acumulação de benefícios como Educa Mais e FIES, o que gerou um débito 

referente ao indeferimento de convênios. Diz que a cláusula 6ª, inciso III do 

contrato Educa Mais prevê que caso a aluna faça opção por outro tipo de 

benefício o contrato referente a bolsa educa mais será automaticamente 

rescindido. Diz que como a aluna é beneficiária de 50% do FIES e teve a 

bolsa Educa Mais rescindida no momento que aderiu ao FIES, a cada 

semestre a IES lança no extrato financeiro débitos descritos como 

serviços educacionais, que atingem o montante atualizado de 

R$18.243,99. Diz ser justa a negativa de rematrícula, ante os débitos 

existentes. Pugna pela improcedência da demanda e condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no valor acima citado. Diante 

das provas trazidas aos autos, tanto por parte da autora quanto da ré, e 

mais atenta ainda à situação fática do caso concreto, entendo assistir 
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parcial direito à primeira. O contrato de bolsa de Estudo Educa Mais foi 

firmado pela aluna em 23 de janeiro de 2014 (ID 9788613), tendo a autora 

usufruído tal benefício desde o início da faculdade (2014/1) até o 2017/2, 

conforme demonstram os comprovante de pagamento de taxa de 

renovação do programa Educa Mais Brasil. O financiamento pelo FIES, por 

sua vez, foi firmado em 13 de fevereiro de 2014, poucos dias após o 

Educa Mais, portanto. De fato, há no contrato Educa Mais claúsula 

prevendo a impossibilidade de acumulação de tal bolsa com o 

financiamento estudantil FIES, a qual transcrevo: O ALUNO BENEFICIADO 

não terá direito a receber nenhum outro benefício da lES, tais como 

desconto para pagamento no vencimento ou qualquer outro tipo de 

convênio ou medida que implique em redução do valor da mensalidade, 

bem como qualquer beneficio de ente governamental ou instituição 

financeira, incluindo linhas de financiamento estudantil, Crédito Educativo 

ou FIES. Caso o ALUNO BENEFICIADO faça a opção por qualquer outro 

tipo de benefício ou financiamento disponibilizado pela lES, este contrato 

de bolsa de estudo será automaticamente rescindido de pleno direito. 

6.3.1. Verificando-se a posteriori que o ALUNO BENEFICIADO utilizou-se 

da cumulação de benefícios ou financiamento em proveito próprio, salvo 

por liberalidade da lES será compelido a reembolsar à lES todos s valores 

da bolsa recebida indevidamente, de uma só vez, até 05 (cinco) dias úteis 

após a notificação. Assim, como houve opção posterior ao FIES, poderia a 

aluna ter perdido o desconto da bolsa Educa Mais, visto que previsto 

contratualmente. Entretanto, no caso concreto, a ré optou por continuar 

concedendo o desconto da bolsa Educa Mais, o que fez por 7 semestres, 

vindo somente no oitavo semestre cobrar da autora valores em virtude do 

cancelamento da bolsa. Deve-se atentar ao que diz à cláusula 6.3.2 do 

contrato Educa Mais: 6.3.2. Caso a lES, por mera liberalidade, permita o 

acumulo de benefícios, este contrato de bolsa de estudo continuará 

vigente, sendo devidas pelo ALUNO BENEFICIADO todas as obrigações 

decorrentes do mesmo incluindo a obrigação do pagamento das Taxas de 

Adesão e Administrativa. Assim, entendo houve mera liberalidade da 

requerida, que permitiu por 3 anos e meio o acúmulo dos benefícios, pois a 

autora demonstra que não pagava a mensalidade e que era beneficiária 

tanto do Fies quanto do Educa Mais, efetuando renovações semestrais de 

tais benefícios, sem que nunca a requerida tenha se insurgido. Desse 

modo, não pode vir agora a revogar o benefício e cobrar valores 

atrasados. Embora discorde a ré, entendo verossímeis as alegações do 

autor no tocante a continuidade do desconto oriundo da primeira relação 

contratual entabulada. Primeiro por ser correlato ao homem médio a 

preocupação com cláusulas econômicas dos contratos entabulados, fato 

que indica ter havido discussão a respeito da continuidade do desconto, 

segundo porque a similitude dos descontos dão conta de que houve 

continuidade da oferta inicial (oriunda da cumulação de benefícios FIES e 

Educa Mais). Ademais, por ser o autor consumidor, deveria a ré ter atuado 

com maior diligência, informando adequadamente os termos da nova 

contratação ou a modificação da situação que ocasionaria a perda da 

bolsa e assim, se não o fez, atuou de forma irregular (art. 6º, inciso III do 

CDC[1]). Neste ínterim, entendo que a cobrança do desconto inicialmente 

concedido se mostra indevida. Não pode a Universidade um belo dia, 

passados mais de 3 anos de uma situação consolidada, vir a cobrar 

valores da autora referentes a um benefício que a mesma usufruiu de 

boa-fé por muito tempo. Ademais, não houve nem mesmo comprovação de 

que foi a aluna informada acerca da possibilidade de perder tal benefício, 

lhe sendo dado direito a defesa e ao contraditório, simplesmente chegou 

em suas mãos um boleto de cobrança. Convém ressaltar, ainda, que nem 

mesmo há consenso acerca do valor supostamente devido pela autora, 

pois a mesma recebeu um boleto cobrando R$8.935,41, enquanto a 

Universidade informou a mesma que o débito é de R$12.000,00, conforme 

referiu em aditamento e a requerida em contestação diz que o débito é de 

R$18.243,99. Assim, clara está a desorganização da requerida, que nem 

mesmo consegue dizer o valor exato do suposto débito da autora. 

Outrossim, entendo que não há falar em compensação por danos de 

ordem moral no presente caso. Explico, embora a não concessão do 

desconto tenha causado algum embaraço ao autor, tal fato possui a 

natureza de descumprimento contratual (parcial) do contrato, que, por si 

só, não gera dano moral indenizável, conforme entende o Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 9. O simples inadimplemento contratual 

não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, devendo haver 

consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima, o 

que não se constatou no caso concreto. 10. Recursos especiais 

parcialmente conhecidos e não providos. (REsp 1536354/DF, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/06/2016, DJe 20/06/2016) [...] 3. O simples inadimplemento contratual 

não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, 

dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação 

negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não 

desejável. No caso em exame, não se vislumbra nenhuma 

excepcionalidade apta a tornar justificável essa reparação. "Não cabe 

indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto 

de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à 

dignidade do autor" (REsp 1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016) Saliento 

que, de acordo com os fatos narrados na exordial, não há qualquer 

narrativa de vulneração a direito da personalidade do autor, tampouco de 

que tenha havido afronta à dignidade do autor. Não há prova nos autos, 

mesmo que indiciária, de que tenha havido qualquer situação que 

ultrapasse o limite dos incômodos normais da vida em sociedade. Explico, 

não há menção a tratamento desonroso por parte da empresa ré, não 

houve lesão a honra objetiva do autor, do mesmo modo é inexistente 

afronta a honra subjetiva. É dizer, não se encontra demonstrada qualquer 

situação que possa ter subjugado algum dos direitos da personalidade do 

autor, como dito. Assim, por mais que o fato narrado na inicial tenha 

causado incômodo, tal situação jamais ultrapassou o que a doutrina e 

jurisprudência convencionaram chamar de “mero aborrecimento”, situação 

inapta a gerar dever de reparar. Neste sentido colhe-se julgado do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - TESE DE 

CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA 

MANTIDA - APELO IMPROVIDO. Meros dissabores e aborrecimentos 

corriqueiros decorrentes de uma relação contratual conturbada não 

ensejam necessariamente o dever de indenizar. No caso dos autos, a 

situação não ultrapassa meros incômodos inerentes à vida cotidiana 

sendo incabível o dever reparatório no que tange a esfera pessoal. (Ap 

16704/2009, DR. CIRIO MIOTTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2009, Publicado no DJE 03/07/2009) (grifo inexistente no original). 

Portanto, considerando inexistir nos autos provas de que tenha havido 

descaso, mau tratamento, humilhação, etc., a descrição do fato dada pelo 

autor denota no máximo um incomodo e um correlato prejuízo por ele 

sofridos. Neste contexto, reputo inexistirem danos morais a serem 

compensados no presente caso, razão pela qual necessária é a 

improcedência da demanda, nesse ponto. Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para 

declarar a inexistência do débito cobrado pela universidade em relação à 

perda do benefício de bolsa Educa Mais, não podendo haver qualquer 

cobrança de valores referente à mensalidade do curso, confirmando a 

liminar anteriormente concedida. Sem custas ou honorários nesta fase Lei 

n. 9.099/95, art. 55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga [1] 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada 

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos 

incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 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, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005934-23.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CESAR DE FREITAS 

NORONHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Trata-se de ação em 

que era titular de um plano pós pago Vivo Controle, o qual cancelou em 

05/12/2016, passando a ser titular de um plano pré pago. Menciona 

protocolos que comprovam a desativação do plano controle. Diz que no 

entanto a requerida continuou a emitir faturas do plano controle, nos 

meses de janeiro no valor de R$49,99, a qual foi paga pelo autor, nos 

meses de fevereiro e março no valor de R$75,95 e no mês de abril no 

valor de R$79,99, o que gerou diversas tentativas de resolução 

administrativa do impasse (cita 5 números de protocolo). Afirma que 

apesar disso, seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito no valor de R$235,93, resultado de 3 faturas mais acréscimo de 

juros e multa. Requer a declaração de inexistência do débito de R$235,93, 

com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Foi deferida a tutela de urgência requerida para determinar que a 

parte reclamada providencie, em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da 

inscrição impugnada, até o julgamento final da ação, sob pena de multa no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de registro indevido (NCPC, 

art. 297), bem como a imediata suspensão de eventuais débitos e 

cobrança relativas à linha (65) 99620-1514(65) 99620-1514 , referente ao 

plano “vivo controle 2GB-75min-pós”. A requerida contesta afirmando 

ausência de interesse de agir por inexistir lide entre as partes, vez que 

inexistiu tentativa administrativa de resolução do impasse. No mérito, 

sustenta a regularidade dos débitos pendentes. Diz que a parte autora 

utilizou a linha e realizou diversos pagamentos. Pugna pela improcedência 

da demanda. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. O 

cerne da questão no presente processo está na informação da parte 

autora de que cancelou o serviço e continuou a ser cobrada pelo mesmo. 

A mesma cita diversos protocolos em que solicitou o cancelamento, junta 

print da tela que comprova que o pedido de cancelamento foi efetuado, 

anexa outro print que demonstra que seu plano agora é pré pago. A parte 

requerida, por sua vez, nada diz a respeito dos inúmeros protocolos 

citados pela parte autora, limitando-se a tecer considerações acerca da 

contratação dos serviços. Ainda, pelas faturas juntadas pela própria parte 

autora, constato que nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, 

meses esses posteriores ao pedido de cancelamento, não houve a 

utilização da linha telefônica. Assim, tenho que é ilegal a inscrição 

realizada, pois referente a débitos posteriores ao pedido de cancelamento. 

A situação poderia ser diferente se provasse a autora que houve 

utilização do terminal móvel após a data do cancelamento, entretanto, 

conforme salientei, não há prova do uso, muito pelo contrário, as faturas 

demonstram que o autor não mais utilizou a linha nos meses que se 

seguiram. Indesviável, assim, a conclusão no sentido de que a inscrição 

impugnada carece de legitimidade. Por todo o exposto, a inscrição do 

nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 
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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, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexigibilidade de 

débito com relação ao contrato 0263578127 no valor de R$235,93, 

determinando a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros 

restritivos, sendo indevida toda e qualquer cobrança referente a tal 

contrato, confirmando a liminar anteriormente deferida; b) Condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 07 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004208-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIANE SANTOS DA 

FONSECA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Josiane 

Santos da Fonseca ajuizou ação de indenização por danos morais e 

materiais em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Relata a 

demandante ter adquirido passagens aéreas da companhia ré em 

09/08/2017, com trecho CUIABA/SINOP, as quais seriam utilizadas em 

07/10/2017, pelo valor de R$ 886,84 (2 crianças e 2 adultos). Salienta que 

apenas três dias após a compra, por problemas de ordem pessoal, 

efetuaram o cancelamento das passagens, dizendo que, ao postular o 

reembolso do montante pago pelas passagens, foi informada que deveria 

arcar com o valor de R$210,00 por passagem comprada. Pugna pelo 

reembolso integral do valor pago, pois o cancelamento se deu dentro do 

prazo de arrependimento previsto no CDC e a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. 

Citada, a ré ofertou contestação sustenta inépcia da petição inicial por não 

haver comprovante de endereço da parte autora. No mérito, afirma 

inexistir ato ilícito a ensejar reparação e que ficou ciente das taxas de 

cancelamento quando da compra. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Diz que a parte autora solicitou 

simulação de cancelamento, mas que não concretizou o cancelamento, 

sendo configurado o no-show. Diz que a autora foi devidamente 

informada acerca das cláusulas contratuais, de modo que não há que se 

falar em abusividade. Diz que a taxa de no show é maior que a da tarifa 

paga, de modo que não há reembolso a ser efetuado. Com efeito, a parte 

autora pretende a indenização pelos danos morais e materiais advindos da 

alegada falha na prestação de serviços, no tocante ao valor cobrado por 

cancelamento de passagens aéreas, especialmente porque o suposto 

cancelamento ocorreu três dias após a aquisição das passagens. É 

importante mencionar que a cobrança da taxa de cancelamento e o 

período de utilização dos créditos se tratam de uma informação importante 

do contrato de consumo em questão, razão pela qual todas as empresas 

aéreas nacionais possuem em seus sítios informações detalhadas a 

respeito do citado serviço (e da cobrança em questão). Ademais, é 

inequívoco, e de conhecimento geral, que tais regras constam 

expressamente nos termos de contratação – inclusive a diferenciação de 

valores em relação às tarifas promocionais, programadas e comuns. 

Neste contexto, competia ao emissor do bilhete a leitura adequada dos 

termos do serviço, bem como das condições de reembolso, não havendo 

nenhuma irregularidade na ação da ré. Assim, reputo que o dever de 

adequada informação a respeito do serviço, conforme preceitua o art. 6º, 

III1 c/c art. 312, ambos do CDC, foi devidamente cumprido, e, sendo devida 

cobrança por este, não há falar em possibilidade de repetição de indébito. 

Ademais, vale ressaltar que no caso concreto não houve o efetivo 

cancelamento das passagens, mas apenas uma simulação de orçamento 

para tal cancelamento, não tendo a autora efetuado de fato o 

cancelamento. Com isso, aconteceu o no show, o que de certa maneira 

dificulta a situação para a autora, pois os assentos certamente vieram 

vazios, impedindo a Azul de comercializá-los novamente. Do dano moral. 

No meu entender, não há ofensa aos direitos de personalidade de forma a 

ensejar reparação por danos morais. A propósito, cito Sérgio Cavalieri 

Filho: “…Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 

assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 11ª ed. ATLAS: 

2014, p. 111). De outro lado, ainda que seja possível ingressar em juízo 

para fazer valer os ditames da Lei Consumerista, nem todos os casos 

enquadram-se no contexto de danos morais. Além disso, também não 

presentes os requisitos para caracterizar a responsabilidade civil, 

especialmente o dano moral da autora, cujo fato não ultrapassou a esfera 

do mero transtorno. Ante o exposto, opino por julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados, julgando extinta a ação com resolução do mérito. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006454-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIANA PEREIRA HENICKA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, MARCIANA 

PEREIRA HENICKA, que ao tentar efetuar compras em estabelecimentos 

comerciais, constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor de 

R$153,31 com relação ao contrato 0207747604. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido, pois sempre cumpriu com suas 

obrigações. Requer seja declarada a inexistência do débito e seja 

levantada a inscrição negativa que consta em seu nome, bem como seja 

condenada a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais). A requerida, TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, contesta pugnando pela improcedência da ação, por ser a inscrição 

do débito exercício regular de direito. Diz que houve a contratação de uma 

linha telefônica inicialmente na modalidade pré-paga, havendo posterior 

migração para a modalidade controle, de modo que não há contrato 

escrito. Diz que houve pagamentos de algumas faturas. Discorre acerca 

da inexistência de dano moral. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A requerente alega desconhecer 

o contrato em questão, enquanto a requerida alega que os serviços foram 

contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é 

singela e não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de 

apontamento negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que 

incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da 

cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de 

seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato 

físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Vale ressaltar que 

as telas sistêmicas são produzidas unilateralmente pela requerida, de 

modo que não pode ser levado como prova cabal de contratação, por 

serem as mesmas de fácil modificação a qualquer momento. Ainda, 

plenamente aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser 

provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano 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, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar de não haver inscrição 

preexistente, possuía a parte autora outras inscrições posteriores, 

conforme demonstra o extrato juntado com a inicial, de modo que seu 

nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, 

que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que 

afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, 
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opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a 

inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito no 

valor de R$153,31 com relação ao contrato 0207747604, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando 

a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 08 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010686-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO GALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTO QUAINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010686-50.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: LIDIO GALLI EXECUTADO: 

AIRTO QUAINI O exeqüente se manifestou acerca da decisão da não 

localização de bens penhoráveis do executado, e da possibilidade de sua 

intimação. Desta forma, salientou que não há interesse processual na 

continuidade da tramitação, pois evidenciada a impossibilidade de 

satisfação do crédito a partir da responsabilização patrimonial da parte 

devedora. Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

julgar extinto este feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 08 de junho 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. Arquive-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE NASCIMENTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000064-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELINETE NASCIMENTO 

GALVAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que relata a parte 

autora, ELINETE NASCIMENTO GALVÃO, que vem sofrendo cobranças 

indevidas por parte da reclamada, tendo seu nome sido negativado em 

razão de dívida que desconhece, no valor de R$90,37 com relação ao 

contrato 2134402530. Requer seja declarada inexigível a dívida cobrada, 

condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

no mérito fala acerca da regular contratação e da notória prestação de 

serviços, sendo legítima a cobrança do débito. Pugna pela aplicação da 

Súmula nº 385 do STJ no que se refere ao arbitramento de danos morais. 

A parte requerida ofereceu contestação onde juntou contrato que contém 

uma assinatura, supostamente do requerente. No contrato juntado, 

entretanto, verifico que a assinatura do documento juntado diverge um 

pouco da assinatura atual do requerente bem como da assinatura de sua 

cédula de identidade apresentada quando da contratação e com a inicial. 

Assim, para provar se realmente houve a contratação, e se foi feita pela 

parte autora da presente ação, necessária se faz a realização de perícia 

grafotécnica, o que não pode ser realizado no âmbito dos Juizados 

Especiais, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a 

pretensão do autor deve ser ajuizada perante a Justiça Comum, com a 

produção de provas hábeis a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido 

já decidiram as Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA 

ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

PARA APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - SEMELHANÇA ENTRE 

AS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PENHORA TORNADA SEM EFEITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Execução de nota promissória. Executado que nos Embargos à execução, 

nega a existência de relação jurídica e a emissão do título de crédito, bem 

como arguiu a falsidade da assinatura. Credor que na impugnação aos 

Embargos à Execução sequer informa a "causa debendi" da emissão da 

nota promissória. Assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, conforme expresso na sentença. A 

realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Manutenção da sentença que extinguiu o processo 

por complexidade da causa. Recurso improvido. (RI 1044/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014) (grifo meu). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005154-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PATRICIA ELZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005154-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JESSICA PATRICIA ELZER 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 
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TELECOMUNICACOES S.A. Narra a parte autora, JÉSSICA PATRÍCIA 

ELZER, que não adquiriu produtos pela internet, não contratou e não 

realizou compras com a requerida, não possuindo qualquer relação 

jurídica com a mesma. Refere, entretanto, que vem sofrendo cobranças 

indevidas, e que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito no valor de R$181,04 em relação ao contrato 145851251. Diz 

que a inscrição é abusiva, indevida e ilegal. Requer: a) a exclusão 

definitiva do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito; b) condenação 

por danos morais no valor de R$15.000,00. A requerida, sustenta, 

impossibilidade de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, afirma 

ter havido regular contratação e notória prestação de serviços. Diz que as 

cobranças tratam-se de exercício regular de direito, sendo legítima a 

cobrança do débito. Argumenta que a venda fora realizada por meio de 

tele venda. Aduz que houve instalação de um serviço de TV por 

assinatura na residência da requerente. Argumenta acerca da ausência 

de dano moral. . Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da petição 

inicial, pois o artigo 319 do NCPC não traz como requisito indispensável a 

juntada de comprovante de endereço. Não vislumbro, ainda no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ademais, no caso por se tratar de instalação 

de TV por assinatura, fácil seria à parte requerida comprovar a instalação 

dos serviços ou colher a assinatura do cliente em um contrato, o que não 

fez. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por 

danos morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a 

parte autora outra inscrição preexistente, conforme demonstra o extrato 

juntado à inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: 

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade de 

débito de R$181,04 em relação ao contrato 145851251, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010538-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MIGUEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010538-10.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: WILSON MIGUEL DOS SANTOS 

EXECUTADO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., EXTRALUZ MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP I - Tendo em vista o depósito acostado 

no id. 9414586, bem como a manifestação da parte reclamante constante 

no id. 13305582, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13305582. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004249-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TRINDADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004249-78.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS TRINDADE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado 

no id. 12810154, bem como a manifestação da parte reclamante constante 

no id. 12859553, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

12859553. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIR APARECIDA PETEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002820-13.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JANIR APARECIDA PETEK 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EPP Em 

que pese a manifestação da parte reclamante no id. 13211490, verifico 

que o valor depositado no id. 12715802 trata-se de honorários 

sucumbenciais, o qual é destinado ao advogado que patrocinou a causa, 

possuindo inclusive natureza alimentar (NCPC, art. 85, §14): Art. 85. A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm 

natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da 

legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de 

sucumbência parcial. (...) Assim, ante a manifestação da D. Patrona da 

parte reclamante constante no id. 13498396, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte reclamada. Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no id. 13498396. Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Isento de custas e honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 8 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005702-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA LANZ CERUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005702-11.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MILENA LANZ CERUTTI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13286410, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13294811, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13294811. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002940-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002940-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JUNIOR OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Tendo em vista o 

depósito acostado no id. 1153095, bem como a manifestação da parte 

reclamante constante no id. 12585544, dou por cumprida a obrigação a 

cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da 

quantia depositada em juízo, observando-se os dados bancários 

apresentados no id. 12585544. III - Julgo extinto o feito, com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 8 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-37.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010812-37.2015.8.11.0040. REQUERENTE: LUCINEIDE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 13414511, bem como a 

manifestação da parte reclamante constante no id. 13423932, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará 

para levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os 

dados bancários apresentados no id. 13423932. III - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de junho de 2018. JACOB SAUER, 
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Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004207-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMIR SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004207-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CLEOMIR SANTOS ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Tendo em vista o depósito acostado no id. 

12871146, bem como a manifestação da parte reclamante constante no id. 

13493876, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte reclamada. II - 

Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados no id. 13493876. III - 

Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento 

de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com 

o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-39.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILCIONE DE FREITAS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYOGO COSTA MARQUES OAB - MT0011084A (ADVOGADO)

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823/O (ADVOGADO)

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT0009845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA LAGEMANN OAB - MT0015737A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010991-39.2013.8.11.0040. REQUERENTE: ILCIONE DE FREITAS LEAL 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 11638991, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 12959593, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

12959593. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010227-82.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FABIO CORDEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Tendo em vista o depósito 

acostado no id. 13389443, bem como a manifestação da parte reclamante 

constante no id. 13399390, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

reclamada. II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada 

em juízo, observando-se os dados bancários apresentados no id. 

13399390. III - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 8 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005282-06.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA CRISTINA DA CRUZ 

BOGO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela de urgência em que sustenta a parte autora que há cerca de um 

mês vem recebendo cobranças alegando pendências financeiras com a 

requerida, na quantia de R$9.314,28. Diz que jamais frequentou, assinou, 

pagou ou se inscreveu ou teve qualquer relação com a instituição em 

voga. Diz que apenas houve uma oferta de um curso de pós-graduação 

em 10/01/2014, com desconto no curso em virtude da empresa que a 

requerente trabalha, afirma que trocou alguns e-mails com a requerida 

mas que efetivamente não efetuou a matrícula. Afirma receber cobranças 

tanto no seu número particular quanto no de serviço. Diz ser tal cobrança 

indevida. Requer: a) a declaração de inexistência do débito; b) a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$20.000,00. A requerida contesta discorrendo acerca da 

ausência de dano moral. Diz que não houve inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito. Pugna pela improcedência da demanda. Importante 

frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da relação são 

o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), de modo que 

inverteu-se o ônus da prova. Analisando os documentos acostados à 

inicial, que a autora demonstrou interesse inicial em um curso de 

pós-graduação ofertado pela requerida, entretanto, conforme a mesma 

afirma, não formalizou a matrícula, por ter perdido o interesse na 

realização do mesmo. Assim, não houve sequer vínculo da autora com a 

instituição, pois conforme demonstra o e-mail colacionado aos autos, o 

interesse inicial da autora gerou uma pré-confirmação de matrícula, que só 

seria confirmado e efetivado o vínculo acadêmico com o pagamento do 

boleto referente à 1ª parcela do curso, o que a autora não fez. Vale 

ressaltar que a requerida na contestação apresentada nem mesmo 

insurge-se quantos às alegações da autora, apenas tecendo 

considerações acerca da ausência de dano moral. Desse modo, declaro 

indevida toda e qualquer cobrança efetuada pela requerida da autora em 

relação ao suposto curso de pós-graduação. No que se refere aos danos 

morais tenho entendido que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à 

sua ocorrência, na atual esteira da jurisprudência, entretanto no caso dos 

autos a situação foge da normalidade e do aceitável. A requerente 

comprovou que nunca teve vínculo com a requerida, e que apenas 

demonstrou interesse em um curso que lhe foi ofertado em 2014, mas não 

veio a concretizar a sua matrícula. Entretanto, 3 anos após tais trocas de 

e-mails começou a receber cobranças e inúmeras ligações, conforme 

demonstram os prints colacionados à petição inicial, cobrando por um 

débito que nunca existiu. Ainda, houve tentativa administrativa de 

resolução da questão, conforme demonstram os e-mails trocados, mas a 

requerida nada fez, fazendo com que a autora tivesse que acionar o 

judiciário para fazer suspender as cobranças indevidas. Como falado, na 

contestação nem houve discussão da requerida acerca da existência do 

débito, o que prova que realmente o mesmo não existe nem nunca existiu! 
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Nesse contexto, 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 da reclamante, deve-se 

atender ao caráter punitivo-educativo da reparação, de modo a persuadir 

as reclamadas a tratar com maior respeito e consideração as reclamações 

que chegam ao seu departamento administrativo. Destarte, 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$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) declarar a 

inexistência de qualquer débito da requerente em relação à requerida, em 

especial com relação a um curso de pós graduação “Fertilidade do Solo e 

Nutrição Mineral de Plantas”, determinando que cessem as cobranças 

indevidas, sob pena de multa de R$200,00 por cobrança indevida 

comprovadamente perpetrada; b) condenar a requerida, a pagar à autora, 

a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser 

atualizado e acrescido de juros nos termos acima expostos, a contar do 

trânsito em julgado desta sentença. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 08 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004146-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA ALVES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004146-71.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ESDRA ALVES FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos 

do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. Narra a parte autora que 

contratou os serviços da requerida de telefone, TV e internet pelo valor de 

R$118,00 mensais. Relata que por motivos alheios a sua vontade deixou 

de realizar o pagamento de algumas faturas, porém após alguns meses 

conseguiu efetuar o pagamento de todas elas. Diz que após o pagamento 

das faturas em atraso chegou até sua residência 3 faturas, sendo uma no 

valor de R$256,43 e outras duas com vencimento em 21/07/2017 e 

31/07/2017 no mesmo valor de R$166,82, referentes a faturas com 

vencimento em fevereiro, março e abril, as quais já estão pagas. Diz que 

os serviços de telefonia e internet continuam em funcionamento, mas que 

a TV não funciona. Requer: a) a suspensão das cobranças objeto da lide 

com a proibição de inscrição do nome da autora nos OPC’s; b) declaração 

da inexistência dos débitos; c) danos morais no valor de R$10.000,00. Foi 

deferida a tutela de urgência e a inversão do ônus probatório. A requerida 

diz que a cobrança do débito trata-se de exercício regular de direito. 

Afirma que o serviço OI TV foi cancelado por inadimplência, não havendo 

faturas em aberto em relação a tal serviço. O terminal fixo continua ativo 

possuindo duas faturas em aberto que somam R$281,63. Diz que não 

procede a informação que a autora desconhece as cobranças efetuadas, 

pois são referentes aos serviços não quitados. Diz que não houve 

adimplemento da fatura do mês de julho no valor de R$92,36. Afirma 

inexistir dano moral indenizável. Pois bem, quanto ao mérito, houve no 

caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega ter 

efetuado um acerto com a requerida e quitado os valores em aberto, 

juntado comprovante de pagamento dos mesmos. A requerida, contudo, 

diz não haver em seu sistema menção à tal parcelamento. A autora trouxe 

aos autos as seguintes faturas quitadas: Mês referência Valor R$ 

Vencimento Pagamento Dezembro 2016 65,36 14/03/2017 11/07/2017 

Janeiro 2017 95,97 04/03/2017 09/06/2017 Fevereiro 2017 155,16 

14/02/2017 09/06/2017 Março 2017 177,65 14/03/2017 09/06/2017 Março 

2017 (TV) 18,51 15/07/2017 11/07/2017 Abril 2017 105,61 27/06/2017 

11/07/2017 Maio 2017 95,86 02/07/2017 11/07/2017 Julho 2017 118,75 

14/07/2017 09/08/2017 A autora recebeu 3 boletos de cobrança, os quais 

impugna, nos valores de R$166,82, com vencimento em 31/07/2017, que 

referem-se a cobranças de 14/02, 14/03 e 14/03. Vencimento em 

12/06/2017, no valor de R$256,43, que referem-se a cobranças de 14/02, 

14/03 e 14/03 e 22/04, todas do ano de 2017 e outro no valor de 

R$166,82, com vencimento em 31/07/2017, que referem-se a cobranças 

de 14/02, 14/03 e 14/03. A requerida, por sua vez em contestação afirma 

que consta um débito em aberto no valor de R$ R$92,36 com referência ao 

mês de julho de 2017. Como relatado na tabela acima, a autora quitou o 

débito referente ao mês de julho de 2017, assim, o mesmo não pode ser 

cobrado novamente, de modo que declaro inexigível tal cobrança. Do 

mesmo modo, não houve sequer menção da parte ré acerca dos boletos 

enviados à residência da autora nos valores de R$166,82 e R$256,43, os 

quais aliás são extremamente confusos e não indicam com clareza a que 

se referem, cobrando em duplicidade débitos que já foram quitados pela 

requerente, de modo que os declaro inexigíveis. Quanto aos danos morais, 

a cobrança indevida não gera ofensa aos direitos de personalidade da 

parte autora, de modo que não há que se falar em indenização por danos 

morais. Não provou a autora nenhum fato excepcional que tais cobranças 

tenham lhe causado. Ademais, toda confusão somente se deu pois a 

autora atrasou o pagamento das faturas mensais. Desse modo, improcede 

o pedido de reparação dos danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória para declarar a 

inexigibilidade dos débito com relação ao contrato nº 16559463, 

representadas pelos boletos juntados à inicial no valor de R$166,82, com 

vencimento em 31/07/2017, R$256,43 com vencimento em 12/06/2017 e 

R$166,82, com vencimento em 21/07/2017, bem como do valor de R$ 

R$92,36 com referência ao mês de julho de 2017, determinando a 

suspensão das cobranças impugnadas, confirmando a liminar 

anteriormente concedida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 09 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003906-82.2017.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL ZANROSSO DOS 

REIS REQUERIDO: OI S.A RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Sustenta a parte autora, em síntese, que vem 

recebendo cobranças por parte da requerida referentes a um serviço de 

internet e telefone, os quais nunca contratou. Diz que 4 faturas já 

chegaram a sua residência até a data de ingresso da presente ação. 

Requer seja declarada a inexistência dos débitos e seja condenada a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$18.635,22. Foi deferida a medida liminar requerida para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança 

impugnada e que se abstenha de proceder o registro de débitos do 

contrato impugnado em cadastros de restrição ao crédito, e, caso já o 

tenha realizado, que proceda a exclusão, até final julgamento da demanda, 

fixando multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). A requerida contesta pugnando pela 

improcedência da demanda. Diz que não foi detectada nenhuma 

irregularidade capaz de gerar danos à parte autora, sendo que a mesma 

não possui nenhum débito com a ré e nem mesmo houve negativação de 

seu CPF. Refere a parte autora que foram realizadas diversas 

reclamações e tentativas para suspensão da cobrança, tendo inclusive 

tentado resolução no PROCON, não tendo sido resolvido o problema. 

Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da 

relação são o fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), 

de modo que inverteu-se o ônus da prova. A requerida diz que não há 

débito em relação ao CPF do autor, e nada diz acerca das faturas 

enviadas ao endereço do mesmo. Desse modo, como não houve prova da 

contratação e consequentemente da legalidade das cobranças, tenho que 

são indevidas as cobranças efetuadas, de modo que declaro a 

inexigibilidade das faturas em relação ao telefone fixo 

66-3544-455366-3544-4553 , pois nega o autor a contratação do mesmo. 

No que se refere aos danos morais entendo que a simples cobrança 

indevida, não dá ensejo à sua ocorrência, na atual esteira da 

jurisprudência: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO. TRANSTORNOS QUE NÃO GERAM LESÃO AOS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE OU OUTRO DANO PASSÍVEL DE ENSEJAR REPARAÇÃO 

DE CUNHO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. 

O recurso da autora versa tão somente com relação a majoração dos 

danos morais arbitrados em R$2.500,00 na decisão de origem. 2. 

Primeiramente, cumpre mencionar que a simples cobrançaindevida, por si 

só, não gera obrigatoriedade de condenação por danos morais se não 

comprovada ou constatada situação causadora de sofrimento intenso ou 

ofensa à imagem do consumidor, atingindo os seus direitos de 

personalidade tutelados no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

o que não ocorreu neste caso. 3. O fato narrado é caracterizado como 

mero aborrecimento e contratempo a que estão sujeitas as pessoas na 

vida cotidiana. Logo, seria o caso de julgar improcedente o pedido de 

indenização por danos morais. Contudo, como somente a autora recorre, 

vedada reformatio in pejus, ficam mantida a condenação imposta na 

sentença. 5. Dessa forma, pelas razões antes declinadas, não é de ser 

acolhido o pedido de majoração da indenização por danos morais. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006677991, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 12/07/2017) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE 

NÃO AUTORIZADO. DEVER DE DEVOLVER O VALOR DEBITADO. 

SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REFORMATIO IN PEJUS. Caso em que a autora afirma que contratou plano 

de tv por assinatura da operadora, porém o serviço jamais funcionou. Em 

contato com a ré, foi informada que para rescindir o contrato, deveria 

adimplir multa de R$ 499,00. Afirma que a ré descontou indevidamente o 

valor da multa de sua conta bancaria via débito automático. Em sentença a 

ré foi condenada a devolução de indébito em dobro, bem como o 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. 

Condenação para indenização por suposto dano moral que não merece 

ser majorada, eis que a situação vivenciada sequer enseja reparação 

pecuniária, pois se está diante de mero transtorno referente a contrato de 

prestação de serviços, tratando-se de dissabor da vida em sociedade, 

não ensejando lesão a direitos de personalidade ou de imagem. Quantum 

mantido somente diante da impossibilidade de reformatio in pejus, pois não 

houve interposição de recurso por parte da ré. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005820386, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/02/2016) O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro. Por consequente, na 

esteira dos precedentes acima citados, o mero descumprimento contratual 

não enseja a reparação por dano moral, já que inocorrente qualquer 

afronta a direito de personalidade. Nesse sentido é o magistério de Sergio 

Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da 

Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade da pessoa 

humana. Que conseqüências podem ser extraídas daí? A primeira diz 

respeito à própria configuração do dano moral. Se dano moral é agressão 

à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. 

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 

ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, 

sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a 

febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só 

poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma 

agressão à dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só 

não acarreta dano moral. Para que este seja configurado é necessária a 

prova da existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause 

abalo psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se 

vislumbra tal situação. A parte requerente não trouxe aos autos nenhuma 

prova no sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das 

cobranças indevidas. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação, para declarar a inexigibilidade dos 

débitos em relação ao telefone 66-3544-455366-3544-4553 , confirmando 

a liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 11 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003397-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WAGNER FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Narra a parte autora, WAGNER FERNANDES 

DA SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada. Diz que não realizou compras, não adquiriu produtos pela 

internet e muito menos contratou os serviços da requerida. Diz que 

desconhece o débito com relação ao contrato 5052799027 no valor de 

R$240,65. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida sustenta ter havido regular 

contratação e notória prestação de serviço entre as partes. Afirma que 

houve a contratação de um termina l  te le fôn ico n º 

65-3544-262765-3544-2627 , a qual ficou ativa durante período 

considerável. Discorre acerca da aceitação das telas como meio de prova 

válida. Pugna pela ausência de dano moral. Afirma que não existem 

dúvidas que o terminal pertenceu à parte autora. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto 

ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nem mesmo faturas que provem a utilização 

da linha, ademais, por se tratar de linha de telefone fixo, fácil seria à parte 

ré colher a assinatura da autora em um contrato ou ordem de instalação 

dos serviços, o que não fez. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano 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, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, de modo que 
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seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito 

com relação ao contrato 5052799027 no valor de R$240,65, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 11 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004104-22.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUGUSTO GONCALVES 

DUARTE REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, AUGUSTO 

GONÇALVES DUARTE, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte 

da empresa reclamada. Diz que não realizou compras, não adquiriu 

produtos pela internet e muito menos contratou os serviços da requerida. 

Diz que desconhece o débito com relação ao contrato 2139452751 no 

valor de R$207,60. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar 

a inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida sustenta que não houve 

juntada de comprovante de endereço no nome da autora. No mérito, diz ter 

havido regular contratação e notória prestação de serviço entre as partes. 

Discorre acerca da aceitação das telas como meio de prova válida. Pugna 

pela ausência de dano moral. Aduz a possibilidade de fraude. 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Não se nega a possibilidade de contratação de forma verbal, 

entretanto a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e 

do valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de 

modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nem mesmo faturas que 

provem a utilização da linha, ademais, por se tratar de linha de telefone 

fixo, fácil seria à parte ré colher a assinatura da autora em um contrato ou 

ordem de instalação dos serviços, o que não fez. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 
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INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano 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, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

Constantini & Cia LTDA – ME, conforme vislumbro através do sistema de 

consultas a que este juízo tem acesso, de modo que seu nome não é tão 

imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos 

autos demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a 

condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade do débito com relação ao 

contrato 2139452751 no valor de R$207,60, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 11 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006119-61.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DALILA LANZONI DE BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, DALILA LANZONI DE BRITO, 

que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa reclamada, 

tendo havido negativa de concessão de um crédito no comércio local. Diz 

que jamais firmou contrato com a requerida que pudesse originar tal 

débito. Diz que desconhece o débito com relação ao contrato 2108962959 

no valor de R$122,05. Requereu a procedência da demanda a fim de 

declarar a inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida 

sustenta ausência do interesse de agir, pois inexiste lide entre as partes. 

No mérito, diz ter havido regular contratação e notória prestação de 

serviço entre as partes. Discorre acerca da aceitação das telas como 

meio de prova válida e diz ser legítima a cobrança do débito. Pugna pela 

ausência de dano moral. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma 

situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à 

parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nem mesmo faturas que provem a utilização 

da linha. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 209 de 714



INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano 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, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 2.000,00 (dois mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição 

realizada ter sido a primeira, possui a parte autora outras 4 (quatro) 

inscrições posteriores, conforme vislumbro através do sistema de 

consultas a que este juízo tem acesso, as quais estranhamente não 

aparecem no extrato juntado com a inicial, de modo que seu nome não é 

tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por oportuno, que não há 

nos autos demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a 

condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade do débito com relação ao 

contrato 2108962959 no valor de R$122,05, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 11 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006208-84.2017.8.11.0040
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MARI TEREZINHA DE MATOS (AUTOR)

EDIVAN SILVA SANTOS (AUTOR)

M. E. D. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006208-84.2017.8.11.0040. AUTOR: EDIVAN SILVA SANTOS, MARI 

TEREZINHA DE MATOS, MARIA EDUARDA DE MATOS SANTOS RÉU: 

AVIANCA Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 

38). Narram os autores EDIVAN SILVA SANTOS e MARI TEREZINHA DE 

MATOS que adquiriram passagens aéreas com a requerida de Cuiabá/MT 

a Fortaleza/CE. Relatam que a aeronave atrasou quase duas horas o 

horário de partida, que estava programado para ocorrer as 08:20 horas do 

dia 12 de maior e ocorreu apenas as 10 horas. Com o atraso inicial, 

perderam a conexão em Brasília, tendo que pernoitar na cidade, de modo 

que foram acomodados em hotel para seguir viagem apenas no dia 

seguinte. Diz que haviam pago antecipadamente hotel e translado para 

Jericoacoara no dia 13/05. Requerem a procedência da ação para que a 

reclamada seja condenada a indenizar os reclamantes pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$30.000,00, bem como pelos danos materiais, que 

são uma diária de hospedagem do dia 12/05/2017 em Jericoacoara e 

R$300,00 de translado. A companhia aérea contesta afirmando inexistir 

ato ilícito praticado. Afirma que o atraso ocorreu devido a problemas 

meteorológicos, e demonstra por meio de relatório que as condições do 

tempo não eram boas. Diz que não deu causa aos fatos relatados, 

imperando no caso motivo de força maior. Pugna pela improcedência da 

demanda. Quanto ao mérito, depreende-se que os autores contrataram os 

serviços de transporte da Aviança, para levá-lo de Cuiabá/MT à 

Fortaleza/CE, exatamente no horário estipulado, quer dizer, naquele 

previsto no bilhete de embarque. O atraso do voo resultou de falha na 

prestação do serviço contratado, contudo, conforme demonstrou a 

companhia aérea as condições climáticas não eram favoráveis à 

decolagem, e inegável que o que deve se prezar, sempre em primeiro 
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lugar, é a segurança do voo. O atraso foi de quase 2 horas, conforme 

afirma o autor e a própria companhia aérea, e entendo que isso não gera a 

indenização pleiteada. Houve, sim, descumprimento contratual por parte da 

reclamada, o que, via de regra, não acarreta ofensa aos direitos da 

personalidade. Para o reconhecimento de danos morais, o reclamante 

deveria ter comprovado fato excepcional decorrente do descumprimento, 

o que não ocorreu. Com o atraso os autores perderam a conexão em 

Brasília, mas afirmam na inicial que a companhia aérea os acomodou em 

hotel para pernoite, e não comprovam nenhum outro gasto que merece 

ressarcimento, tal como alimentação. Pequenas contrariedades da vida 

aeroportuária, dissabores e aborrecimentos não podem ser tidos como 

causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do 

instituto com a constante reparação de pequenos desentendimentos 

cotidianos. Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO VOO –MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1- 

observa-se que o atraso do voo por pouco mais de 4 horas não tem o 

condão de gerar a indenização pleiteada. A rigor, houve mero 

descumprimento contratual por parte da demandada, o que, via de regra, 

não acarreta ofensa aos direitos da personalidade. Para que fossem 

reconhecidos danos morais, ao autor cumpria demonstrar alguma situação 

excepcional decorrente do descumprimento, o que não logrou fazer. (Ap 

91149/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) A verificação do 

dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de 

sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja 

indenização por dano imaterial. O importante é que o ato ilícito seja capaz 

de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de 

maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado que o 

mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por 

si só, bastante para gerar dano moral. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Sorriso/MT, 11 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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MAURO MACIESKI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN OAB - MT0013272A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006138-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAURO MACIESKI 

GONCALVES REQUERIDO: AVIANCA Narra o autor MAURO MACIESKI 

GONÇALVES que adquiriu uma passagem aérea para viajar de Sorriso/MT 

a Brasília/DF, cujo retorno se daria na data de 01/11/2017. Relata que no 

retorno o avião decolaria às 19:45, chegando em Cuiabá as 20:30 horas, 

sendo que o autor embarcaria em um voo da Azul até Sorriso com saída 

prevista para as 22 horas. Diz que, no entanto, o embarque em Brasília 

atrasou 1 hora e 45 minutos, tendo chegado em Cuiabá apenas as 22:15 

horas, fazendo com que o autor perdesse o voo que o traria até Sorriso. 

Diz que a empresa requerida ofertou ao reclamante uma passagem para 

reacomodação em outro voo que partiria as 11 da manhã do dia seguinte 

até Sinop/MT, entretanto disse que não era sua responsabilidade pagar 

alimentação e hotel. Como a espera seria de 13 horas, optou o autor por 

pegar um táxi até a rodoviária de Várzea Grande/MT, onde pegou um 

ônibus que o trouxe até Sorriso. Requereu, a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos materiais sendo R$50,00 referente 

ao táxi do aeroporto até a rodoviária, R$479,69, referente à passagem 

aérea do voo perdido e R$113,47 referente ao valor da passagem de 

ônibus, o que totaliza R$643,16, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 

requerida confirma o atraso no voo e diz que ocorreu devido a problemas 

operacionais técnicos. Afirma que o voo inicial atrasou 1 hora e 45 

minutos, o que não gera o dever de indenizar. Diz que a parte autora foi 

realocada no primeiro voo disponível, assim, foi ofertada toda assistência 

até o embarque. Pugna pela improcedência da demanda. O art. 14 do CDC 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) A reclamada admitiu na 

contestação que realmente houve atrasos dos voos por motivo de 

manutenção não programada na aeronave. Nessa toada, a jurisprudência 

do STJ é pacífica no sentido de que o fortuito interno não exime do dever 

de indenizar, conforme ementa abaixo colacionada: APELAÇÕES CÍVEIS – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEITADA - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA COMUNICAÇÃO AOS PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE 

NECESSIDADE DE URGENTE MANUTENÇÃO NA AERONAVE – NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SATISFATÓRIA AOS 

CONSUMIDORES – FORTUITO INTERNO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL - 

REDUÇÃO – RECURSO INTERPOSTO POR AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE 

C.V. AEROMÉXICO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO 

INTERPOSTO POR NASCIMENTO TURISMO LTDA. Conforme o disposto no 

artigo 14, caput do CDC, a empresa aérea é parte legítima para figurar no 

polo passivo da ação de indenização e responde solidariamente por falhas 

na prestação dos serviços incluídos no pacote comercializado, tais como 

cancelamento de voo sem a prévia comunicação aos consumidores e 

ausência de assistência satisfatória. Devem ser excluídos da condenação 

ao pagamento de indenização por dano material, os gastos alegados e não 

comprovados pelos autores. A ocorrência de urgente manutenção na 

aeronave não configura hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas 

sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de 

transporte aéreo (fortuito interno), de modo que não deve ser afastada a 

responsabilidade da empresa de aviação e da empresa de turismo, 

consequentemente, o dever de indenizar. Configura o dever de indenizar 

se a empresa aérea e a empresa de turismo não demonstram que, 

prestados os serviços, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor). Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em 

observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

consonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de 

Justiça. (Ap 105850/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 25/11/2016) A necessidade de manutenção da 

aeronave, devido a problemas técnicos, não pode ser considerada fator 

imprevisível, não tendo o condão de excluir a responsabilidade da 

companhia, restando assente o dever de indenizar, dada a falha na 

prestação do serviço. Assim, evidenciado o vício de qualidade do serviço 

prestado pela requerida, surge o dever de indenizar. Em que pese o 

atraso inicial não ter sido superior a 4 horas, esse primeiro atraso 

desencadeou sucessivos atrasos que fizeram com que o autor perdesse 

a conexão e tivesse que por conta própria buscar meio de locomoção que 

o fizesse chegar ao destino final o quanto antes. Assim, falhou a 

companhia aérea ao não ofertar a assistência necessária ao passageiro, 

tal como hotel, pois com a perda da conexão, necessitaria o mesmo 

pernoitar em Cuiabá, a fim de pegar o voo no outro dia. Verifica-se no 

caso em tela que o dano moral está presente, ultrapassando os meros 

dissabores, uma vez que a frustração e o abalo emocional vivenciados 

pelo autor são evidentes, tendo em vista o transtorno gerado pelo atraso 

do voo, fazendo-o chegar ao destino na madrugada do dia seguinte ao 
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planejado. Nessa toada, considerando a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). No que se refere aos danos materiais, tenho que os mesmos 

também merecem ressarcimento. Assim, faz o autor jus ao ressarcimento 

do valor de R$50,00 referente ao valor do táxi que o levou até a 

rodoviária, bem como ao valor da passagem referente ao trecho 

Cuiabá/MT – Sorriso/MT, no total de R$479,69, visto que não usufruiu da 

passagem aérea adquirida por culpa da requerida. Quanto ao valor do 

ônibus, tenho que o mesmo não merece ressarcimento, caso contrário 

faria que o autor viajasse de Cuiabá a Sorriso de forma totalmente gratuita, 

visto que já foi ressarcido do valor da passagem aérea, o que acarretaria 

vantagem indevida ao mesmo, situação vedada pelo ordenamento jurídico. 

Ante o exposto, opino por julgar parcialmente procedente o pedido para 

condenar a requerida a pagar à parte autora a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser atualizado pelo INPC e 

acrescido de juros legais a contar da citação e R$529,69, valor a ser 

atualizado monetariamente a contar do desembolso respectivo e com juros 

de mora de 1% ao mês a contar da data da citação inicial; Sem honorários 

e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Sorriso/MT, 11 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006227-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006227-90.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDEVALDO DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. A presente 

demanda foi ajuizada pelo autor em razão de um acidente ocorrido em 

rodovia administrada pela Concessionária Rota do Oeste S.A, motivo pelo 

qual busca a reparação de seus prejuízos. Conforme narrado na peça 

portal, no dia 04 de outubro de 2017 o postulante trafegava com seu 

caminhão VW 24.250 CLC 6x2, placa ATK4916, na altura do km 90 da BR 

163, quando atingiu um animal sob a pista de rolagem, danificando seu 

caminhão. Dessa forma, busca a reparação dos prejuízos no veículo, bem 

como compensação pelos abalos morais, e lucros cessantes, 

especialmente pelo fato de ter ficado 19 dias com o veículo parado, tendo 

deixado de auferir rendimentos. No caso em tela, o acidente é fato 

incontroverso, havendo oposição apenas em relação à responsabilidade 

civil. Legitimidade passiva Apresenta legitimidade passiva a 

Concessionária de Rodovias. Concomitantemente com a responsabilidade 

do dono do animal por sua guarda e contenção, está presente o dever da 

Concessionária em impedir que obstáculos obstruam a passagem dos 

usuários da rodovia. Ademais, nada impede que a concessionária venha 

posteriormente a demandar em ação regressiva o dono do animal, se 

condenada na presente ação. Para uma melhor análise sobre a questão 

da responsabilidade civil do Estado e das concessionárias de serviços 

públicos, oportuno tecer breves comentários. A Constituição Federal, no 

artigo 37, §6° consagra a responsabilidade civil do Estado nos seguintes 

termos: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços público responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” Destarte, o 

Estado responde de forma objetiva pelos atos praticados por seus 

agentes, independentemente de culpa, uma vez que o dispositivo não 

menciona qualquer exigência nesse sentido. Já em relação à 

responsabilidade por atos omissivos, a matéria não é pacífica, senão 

vejamos: “A doutrina não é unânime em afirmar a responsabilidade 

subjetiva para a hipótese de omissão do Estado (como sugere Celso 

Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, cit., p787), 

havendo os que a compreendem como objetiva (v.g., Jose dos Santos 

Carvalho Filho, Manual de direito Administrativo, 9. ed., Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2002, p. 443). O STF já decidiu ser subjetiva (RT, 753:156), 

mas também proclamou ser objetiva (RE 109.615/RJ). Afirmando a 

responsabilidade subjetiva: “o ato omissivo do poder público, a 

responsabilidade passa a ser subjetiva, exigindo dolo ou culpa, numa das 

três vertentes, negligência, imprudência ou imperícia, não sendo, 

entretanto, necessário individualizá-la (RT, 753:156). Mais recentemente, 

entretanto, decidiu o STF reconhecendo ser a responsabilidade objetiva: 

“... caracteriza-se a responsabilidade civil objetiva do poder público em 

decorrência de danos causados, por invasores, em propriedade 

particular, quando o Estado se omite no cumprimento de ordem judicial 

para o envio de força policial ao imóvel invadido” (RE 283.989/RS, rel. Min. 

Ilmar Galvão). A corrente majoritária afirma ser objetiva a responsabilidade 

decorrente de atos omissivos, como anota Carlos Roberto Gonçalves, 

Responsabilidade civil, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 182.[1] Assim, como a 

concessionária atua prestando um serviço do Estado, através de 

concessão, sua responsabilidade perante terceiros é objetiva, inclusive 

quanto aos atos omissivos. Apesar da discussão doutrinária, é importante 

salientar que o direito não deve servir como escudo para que uma das 

partes se exima de sua responsabilidade, ao passo que, ao utilizar a 

rodovia na qual a ré atua como concessionária, se estabelece uma 

relação de consumo, afinal, o motorista é compelido a pagar o pedágio 

para poder trafegar. Desta forma, o consumidor encontra-se amparado 

pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 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; III- a época em que foi fornecido;” Além 

disso, vem disposto no artigo 22 do CDC o seguinte: “Os órgãos públicos, 

por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único: Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código” Assim, é dever da concessionária da rodovia 

fiscalizar todo o trecho sob sua responsabilidade, devendo se precaver 

para que animais não invadam a pista. Entretanto, por óbvio que essa 

fiscalização não poderá abranger toda a estrada em tempo integral, 

porém, toda a atividade comercial vem acompanhada de riscos, e este é 

um deles. O que não se pode admitir é que a empresa responsável pela 

rodovia, e que cobra uma tarifa pela utilização do serviço, fique isenta da 

responsabilidade. Assim, não havendo controvérsia sobre a ocorrência do 

fato, efetivamente documentado pela prova dos autos, o que se discute é 

apenas a responsabilidade da concessionária sobre o evento, e, nessa 

toada, conforme já esposado anteriormente, a ré tem o dever de ressarcir 

o autor em face dos danos causados, razão pela qual o pedido merece 

prosperar. Nesta linha de raciocínio, cito o seguinte julgado: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. 

RODOVIA PEDAGIADA. A responsabilidade da concessionária de serviço 

público é aferida objetivamente, tendo em vista o disposto no art. 37, § 6º 

da CF/88 e no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes 

jurisprudenciais. Evidenciada a falha na prestação do serviço pela 

concessionária, que é responsável pela adequada e segura 

trafegabilidade na via, deve responder pelos prejuízos experimentados 

pela autora. É devida indenização pelos danos materiais decorrentes das 

despesas com o conserto do veículo, cujo quantum deve corresponder ao 

valor do menor orçamento acostado aos autos, proveniente de empresa 

idônea, cujos serviços e peças relacionados se coadunam com os danos 

verificados nas fotografias colacionadas aos autos. É devida indenização 
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pelos danos materiais decorrentes das despesas com a contratação de 

serviço de táxi no período em que o veículo do autor ficou inutilizável. 

Ônus da sucumbência readequado, em consonância com o decaimento 

recíproco dos litigantes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70045093010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 

21/03/2012) O STJ também já se manifestou sobre o tema: “(...) O pedágio 

cobrado dos usuários-consumidores visa à conservação da malha viária, 

bem como deve garantir trafegabilidade segura de todos, na rodovia. 

Assim, é obrigação da concessionária evitar a presença de quaisquer 

obstáculos no leito carroçável. Dessa obrigação ela não se eximiu, porque 

as medidas de prevenção da presença de animais na pista, que disse 

realizar, não se mostraram eficazes para cumprimento de sua obrigação. 

Ademais, a dificuldade em fiscalizar a rodovia em toda a sua extensão é 

risco que decorre da atividade a que se propôs dedicar e explorar. A 

sociedade empresarial, concessionária de serviços públicos, que decidiu 

explorar trecho de rodovia assume, portanto, a obrigação de fiscalizar 

referido trecho, não podendo destacar essas dificuldades para se eximir 

da responsabilidade objetiva de reparar os danos, decorrentes do risco 

que assumiu. (fls. 99/101). 8. Como se observa a inversão do julgado na 

forma pretendida, a fim de afastar a responsabilidade objetiva da 

concessionária do serviço público, considerando, como requer a 

Agravante, a ocorrência de caso fortuito e força maior, demandaria a 

incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na 

Súmula 7/STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja Recurso Especial. A propósito, destacam-se: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE 

RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE 

ESGOTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA 

PRESENTE VIA RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Com relação ao pedido de reconhecimento da legalidade 

da cobrança da tarifa de esgoto, o Apelo Nobre encontra-se 

deficientemente fundamentado, porquanto a ora agravante não indicou 

expressamente qual dispositivo legal teria sido contrariado pelo acórdão 

recorrido nem demonstrou eventual divergência jurisprudencial. Incidência 

da Súmula 284/STF. 2. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo 

Nobre, a fim de verificar a ilegitimidade passiva ad causam, demandaria a 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de origem asseverou que 

a concessionária prestou serviços durante o prazo de controvérsia 

exposto na causa e ainda continua os executando, mesmo sem obrigação 

escrita e recebendo por eles, sendo translúcida a sua legitimidade para 

figurar no polo passivo e sofrer as consequências da ACP. 3. Agravo 

Regimental da SANESUL desprovido (AgRg no AREsp 164.580/MS, de 

minha Relatoria, DJe 8.4.2014) (...)” Assim, o menor orçamento apresenta 

valor de R$5.900,00, e o mesmo deve servir de base à condenação. 

Ainda, mereceria reparação o valor pleiteado a título de lucros cessantes, 

entretanto, deveria haver prova cabal do que o autor deixou de auferir no 

tempo em que ficou parado, prova essa que não veio aos autos. Não se 

pode simplesmente multiplicar as toneladas que seriam possíveis de serem 

carregadas no caminhão pelo preço da tonelada para que se chegue ao 

valor do lucro cessante, conforme pretende a parte autora. Não há como 

garantir que o autor teria fretes em todos os dias que ficou parado. Assim, 

não tendo havido prova do efetivo prejuízo, ausente está o dever de 

indenizar. No que tange ao pedido de danos morais, a meu ver, o pleito 

também improcede. A compensação por danos extrapatrimoniais é cabível 

em situações onde direitos da personalidade são violados em razão da 

conduta de terceiro. Como consequência da lesão, surge o direito à 

compensação, cumprindo ao dano moral uma dupla função: punir o 

agressor, incutindo o temor para que não volte a reiterar, bem como 

compensar o lesado. É viável a compensação quando a lesão for efetiva e 

razoável. Do contrário, nada é devido. Na situação dos autos, entendo que 

o simples acidente na estrada não configura dano moral. Deve-se sopesar 

os interesses em jogo, assim, a Rota do Oeste não tem como aniquilar os 

animais e nem estar presente o tempo todo em toda a extensão da rodovia 

para evitar que animais atravessem a pista, e por isso deve responder 

pelos danos causados, e ao motorista, cabe a reparação material, não 

havendo dano moral algum pela ocorrência de acidente, pois é uma 

situação potencial, conhecido de todos. Todo e qualquer ser humano 

trafegando em veículo automotor encontra-se em risco potencial de sofrer 

um acidente e tal fato, pela sua previsibilidade, não é motivo a ensejar 

compensação em danos morais, ainda mais no caso em que não houve 

qualquer lesão corporal no autor. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, condenando a parte ré ao pagamento 

da quantia de R$5.900,00, corrigida monetariamente pelo índice do INPC 

acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a data da emissão do 

orçamento (23/10/2017). Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos art. 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. Submeta-se o presente 

parecer à apreciação Juiz Presidente deste Juizado para homologação, se 

assim entender, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95. Sorriso/MT, 12 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga [1] ELIAS ROSA, 

Márcio Fernando. Sinopses Jurídicas, Direito Administrativo. Editora 

Saraiva, 9° edição, 2007, p. 232. 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, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 172006 Nr: 4584-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GAMA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO LIMA DE 

MEDEIROS - OAB:, JAIR DE MEDEIROS - OAB:897 AC, RODRIGO LUIZ 

GOBBI - OAB:19.229/MT

 Vistos etc.

Considerando que o acórdão de fls. 245/250já fora juntado na Execução 

Penal Código 179263 e com cálculo de pena devidamente atualizado, 

inclusive com data prevista para progressão para o dia 25/02/2020, 

cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos, e após, 

arquive-se.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130676 Nr: 5681-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

Cuida-se de GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL em que figura como 

condenado ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA.

Cota Ministerial de fl. 141, requerendo a retificação do cálculo de 

liquidação de pena de fl. 140, devendo ser retirada do cálculo a pena de 

detenção, aduzindo que considerando o disposto no artigo 69 do CP as 

penas de detenção deverão ser cumpridas após o cumprimento das 

penas de reclusão.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

Quanto ao pedido de separação das penas de detenção e reclusão.

O mérito pretendido pelo MPE, em relação à separação das penas de 

detenção das penas de reclusão, não merece abrigo, eis que na contra 

mão dos recentes entendimentos apresentados pelo Egrégio STJ e STF.

Ora, o art. 111 da Lei 7.210/84, que trata da unificação das penas, não faz 

a distinção pretendida, motivo pelo qual, devem ser consideradas 

cumulativamente, tanto as penas de reclusão, quanto as penas de 

detenção, para efeito de fixação do regime prisional, eis, que constituem 

reprimendas de mesma espécie, ou seja, ambas, são penas privativas de 
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liberdade.

 Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, 

apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal 

Federal o seguinte precedente que versa a respeito de questões que 

guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE 

DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal 

estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a 

determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da 

soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção 

ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no 

sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o 

regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a 

regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF - 

RHC: 118626 MS, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

26/11/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 

29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013).

Na mesma linha, apanha-se do acervo de jurisprudência do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL N 1.557.675 – GO (2015/0245741-9) RELATOR : 

MINISTRO FELIX FISCHER RECORRENTE : MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE GOIAS RECORRIDO : WANDERSON ARANTE S DA CRUZ 

ADVOGADO : MAERCIO VENANCIO MACHADO

 Decisão: consoante relatado, o recorrente sustenta violação ao art. 111 

da LEP, alegando que as penas de reclusão e detenção devem ser 

somadas para fins de execução. o v. acordão recorrido entendeu que "as 

disposições do código penal e do código de processo penal impedem a 

unificação das penas de reclusão e detenção" (fl. 60). Todavia, essa 

conclusão diverge do entendimento desta corte, segundo o qual as penas 

de reclusão e detenção devem ser unificadas. Ante o exposto, dou 

provimento ao recurso especial para determinar a unificação das penas 

privativas de liberdade. p. e i. Brasília (DF), 20 de outubro de 2015. Ministro 

Felix Fischer relator.

Assim, INDEFIRO a o pedido de separação da pena de detenção da pena 

de reclusão.

No mais.

Intime-se a defesa para manifestar acerca do cálculo de pena de fl. 147, 

bem como cientifique acerca das Cartas de fls. 143/144.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130676 Nr: 5681-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REEDUCANDO DR. ANTONIO LENOAR 

MARTINS PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CALCULO DE PENA DE FL.147.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 148131 Nr: 3110-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. CARLOS ALBERTO KOCH, 

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.: 112373 Nr: 4271-61.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DA SILVA CONCEIÇÃO, ELIEZER 

MOTA, LUCIANO SOARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - 

OAB:15216/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Ação Penal nº 4271-61.2014.811.0040 Código 112373

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: Cleiton da Silva Conceição, Eliezer Mota e Luciano Soares Vieira.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Eliezer Mota e Luciano Soares Vieira, 

devidamente qualificados nos autos, com incurso nos artigos 33, caput, e 

art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 observado as implicações da Lei n° 

8.072/1990, e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990 e Cleiton da Silva 

Conceição, devidamente qualificado nos autos, com incurso nos artigos 

33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06 observado as implicações 

da Lei n° 8.072/1990, artigo 12, da Lei 10.823/2003 e artigo 244-B, da Lei 

8.069/1990.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 13 de maio 

de 2014, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua Santa 

Rita, n° 1986, Bairro São José I, nesta urbe, os denunciados CLEITON DA 

SILVA CONCEIÇÃO e ELIEZER MOTA, vulgo “Zico”, tinham em depósito, 

para fins de mercancia, droga consistente em meia barra de substância 

análoga a “maconha”, melhor descrita no termo de apreensão de f. 37 do 

IP e no Auto de Constatação Preliminar de substância Entorpecente 

n°026-2014 de fls. 42/44 do IP, causadora de dependência física e/ou 

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.”

 “II – Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que, nas mesmas 

circunstâncias de tempo lugar acima descritos, o denunciado CLEITON DA 

SILVA CONCEIÇÃO, possuía, mantinha sob sua guarda, arma de fogo e 

munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e/ou 

regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda dois canos, coronha 

de madeira, calibre .20, com 04 (quatro) munições intactas e 05 (cinco) 

deflagradas, 01 (um) revólver calibre .32 com 04 (quatro) munições 

intactas e 03 (três) munições deflagradas e 13 (treze) munições calibre 

.38 deflagradas, melhores descritas no termo de apreensão de fl. 37 do IP, 

eficientes para produzirem disparos, conforme Auto de Exame de 

Eficiência de arma de fogo de f.39 do IP.”

“III – Consta, outrossim, que no dia 13 de maio de 2014, por volta das 

18h30min, na residência localizada na Travessa Havai, S/N, Bairro Jardim 

Amazonas, nesta urbe, o denunciado LUCIANO SOARES VIEIRA, tinha em 

depósito, para fins de mercancia, droga, consistente em grande 

quantidade de substância análoga a maconha, 01 (uma) cabecinha 

análoga a parta base e “trouxinhas” de substância análoga a “maconha”, 

melhores descritas no termo de apreensão de f.37 do IP e no Auto de 

Constatação Preliminar de Substância Entorpecente n° 025-2014/026-2014 

de fls. 42/46 do IP, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem 

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

“IV – Consta do caderno investigativo que, nas condições alhures 

descritas, os denunciados CLEITON DA SILVA CONCEIÇÃO, LUCIANO 

SOARES VIEIRA e ELIEZER MOTO, vulgo “Zico” associaram-se para o fim 

de praticarem os crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06.”

“V – Infere-se, por fim, que nas mesmas condições acima expostas, os 

denunciados CLEITON DA SILVA CONCEIÇÃO, LUCIANO SOARES VIEIRA 

e ELIEZER MOTO, vulgo “Zico” corromperam os menores de 18 (dezoito) 

anos, Eric da S.M. e Elison N.M., todos com 16 anos de idade, com ele 

praticando as infrações penais previstas no art. 33 e 35, da lei 

11.343/06.”(...)

 Denúncia, fls. 05/09.

Auto de prisão em flagrante delito, fls. 11.

Boletim de ocorrência, fls. 43/45.

Auto de apreensão, fl. 46/47.

Laudo preliminar de drogas, fls. 51/55.

Laudo pericial definitivo, fls. 110/116.

Resposta à acusação, fls. 129 e 132/133.

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2014, fls. 139/140.

Termos de audiências de instrução, fls. 169/179, 253/259 e 339/342.
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Laudo Pericial dos aparelhos apreendidos às fls.368/373 e 377.

Encerrada a instrução criminal, as partes formularam alegações finais.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Questão de Ordem.

 I.II Alegação de Nulidade por Ilegalidade da Prova Produzida às fls.56/60, 

hasteada pela defesa técnica do réu Luciano Soares Vieira.

A defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas ao argumento de indevida 

violação a vida privada do acusado, porquanto os investigadores de 

polícia, responsáveis pela prisão, teriam verificado o registro das últimas 

mensagens do aplicativo WhatsApp e fotos dos celulares apreendidos. Ao 

analisar os dados contidos nos celulares, ter-se-ia chegado a fotos de 

alguns dos acusados “ostentando” armas de fogo, notas de dinheiro e 

substâncias entorpecentes.

Pois bem. Primeiramente, temos que a investigação criminal é uma 

atribuição da polícia judiciária civil, conduzida pela autoridade policial e 

solidificada no caderno informativo (inquérito policial). Dentre as 

atribuições do Delegado de Polícia, tem-se que este é responsável pelo 

impedimento de produção de prova ilegal que prejudique o correto 

exercício do dever de punir do Estado.

Conforme preceitua o art. 6º do Código de Processo Penal, a partir do 

momento em que a autoridade policial tomar conhecimento da prática de 

um crime este, precisará efetuar diligências no sentido de identificar o(s) 

autor(es) e resguardar as provas, apreendendo quaisquer objetos que 

tenham relação com o fato/delito investigado.

 Art. 6º - Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá:

(...)

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados 

pelos peritos criminais;

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 

suas circunstâncias;

(...)

Um exemplo disso são os aparelhos celulares, os quais, geralmente, 

possuem uma gama de informações que auxiliam no esclarecimento das 

infrações penais, se tornando possível a verificação do conteúdo de seus 

registros, tais como chamadas recebidas e efetuadas, agenda telefônica, 

mensagens, fotos/vídeos, etc...

Diferentemente da interceptação telefônica a apreensão, e consequente 

averiguação do aparelho celular, não visa violar o sigilo das comunicações 

telefônicas, nem mesmo necessita da intervenção de uma terceira pessoa, 

sendo dispensada a autorização judicial para tanto.

 Em suma, quaisquer objetos que possam assessorar na investigação do 

crime ou que componham corpo de delito estão sujeitos à apreensão.

 Por todo exposto, pode o Delegado de Polícia apreender e submeter os 

aparelhos celulares a exame pericial, a fim de verificar vestígios do crime, 

não tendo que se falar em quebra de sigilo telefônico e/ou interceptação 

telefônica, uma vez que a verificação dos registros contidos no aparelho é 

feita de maneira direta, mediante procedimento legalmente previsto (busca 

e apreensão), independentemente de requerimento à(s) empresa(s) de 

telefonia móvel.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência, o seguinte aresto que versa a respeito de 

questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque:

PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. 

VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS VIA WHATSAPP. REJEIÇÃO. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS 

DOS AGENTES POLICIAIS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. 

LAUDO PERICIAL DE EXAME QUÍMICO. PROVAS ROBUSTAS DE GUARDA 

DE DROGA PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O acesso ao conteúdo do celular do réu preso 

em flagrante não afronta o art. 5º, incs. X e XII, da Constituição Federal e 

art. 9º, da Lei n. 9.296/96, eis que se trata de prova preexistente, que 

pode ser observada mediante simples visualização do aparelho, sem 

necessidade de interceptação telefônica e, portanto, autorização judicial. 

2. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas ou 

desclassificação para o delito previsto no art. 28, "caput", da LAD, quando 

o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em 

demonstrar que os réus mantinham em sua residência drogas para 

difusão ilícita, consubstanciado, sobretudo, pelos depoimentos dos 

policiais confirmados pelo auto de apreensão de várias porções de 

maconha e cocaína, além de duas balanças de precisão com resquícios 

de entorpecentes, aliados aos laudos periciais e filmagens. 2. Os 

depoimentos dos agentes de polícia revestem-se de especial valor 

probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de 

suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são 

coerentes entre si e merecem credibilidade, pois além de encontrarem 

respaldo nos demais elementos probatórios, sendo, portanto, por eles 

confirmados, não há qualquer indício de que tenham tido interesse em 

imputar falsamente aos réus a prática de crime. 3. Recurso conhecido e 

não provido.(TJ-DF 20160110353252 DF 0008461-33.2016.8.07.0000, 

Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 

21/09/2017, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

29/09/2017 . Pág.: 208/218) (grifo nosso)

Desta feita, com base nos argumentos acima expostos, e buscando a 

autoridade policial zelar pela perfeita apuração dos fatos, tenho que a 

consulta das últimas mensagens de texto recebidas/efetuadas e as 

fotografias registradas no aparelho celular não representam quebra de 

sigilo telefônico e/ou interceptação telefônica, pois não houve acesso às 

conversas telefônicas realizadas, mas sim uma simples verificação dos 

registros gravados nos próprios aparelhos móveis, pelo que refuto a 

nulidade alegada pela Defesa.

II. Da acusação concernente à prática do crime de tráfico de drogas pelo 

réu Cleiton da Silva Conceição.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 11), do 

boletim de ocorrência (fls. 43/45), do auto de apreensão (fl. 46), do laudo 

preliminar (fls. 51/55) e do laudo pericial (fls. 110/116), que são 

corroborados pela prova testemunhal produzida, e que evidência, no plano 

fático-probatório, a existência material de meia barra de maconha, 

substância entorpecente, produto que se encontra no rol de substâncias 

de uso proscrito pelo Ministério da Saúde — incluída na Lista F1, item 10 

da Resolução RDC 200 da ANVISA c/c o art. 66 da Lei n.º 11.343/2006 —, 

por ser catalisador de dependência.

Com o fito de corroborar as assertivas precedentemente externadas, 

lanço mão do conteúdo das declarações exteriorizadas por parte de 

Andre Dias do Nascimento, Dannyel Wildy Félix, Juniel Padilha Queiroz, 

Hernand de Aquino dos Santos, Maitano Avelino da Silva, Elison Nogueira 

Mendes, Lucas Vieira Brizola, Eric da Silva Machado e Maykon Dioni 

Ribeiro de Souza bem como do próprio réu Cleiton da Silva Conceição que 

dão suporte a estas afirmações e deixam evidenciar a ocorrência do 

delito. Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade do crime de 

tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 da Lei n.º 11.343/2006].

A autoria do acusado também restou comprovada. Como deflui-se dos 

autos, o acusado no momento da coleta de sua oralidade em juízo assumiu 

a propriedade da droga bem como a atividade de distribuição do 

entorpecente.

Sob outro prisma de enfoque, no tocante à causa de diminuição de pena 

preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, por parte da defesa 

técnica do acusado, entendo ser aplicável à causa de diminuição de pena. 

Visto, para tal redução deve ser observado se a agente atende às 

diretivas legais, a saber: não ser reincidente, não ostentar maus 

antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar 

organização criminosa.

 No caso dos autos, a acusado não é reincidente e não possui maus 

antecedentes (não ostenta condenação definitiva anterior), bem como não 

restou comprovado nos autos que integre organização criminosa. No que 

tange à dedicação a atividades criminosas, esta deve ser precedente ao 

feito em julgamento, o que inexiste no caso do sentenciando. Assim, 

preenche os requisitos à benesse legal prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 

de Drogas, o que será aplicado na terceira fase da dosimetria.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do requerido ajusta-se, com perfeição, 

ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, 

previsto no corpo do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

III. Da acusação de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo réu 

Cleiton da Silva Conceição.

Primeiramente, depreende-se que os resquícios materiais da prática do 

delito estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 11), 

do boletim de ocorrência (fls. 43/45), do auto de apreensão (fl. 46), auto 

de exame de eficiência de arma de fogo (fls. 48/49), Laudo Pericial de 
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eficiência em arma de fogo (fls.110/117) que são corroborados pela prova 

testemunhal produzida, e que evidência a ocorrência do delito. 

Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade do crime de posse 

ilegal de arma de fogo de uso permitido[art. 12 da Lei n.º 10826/03].

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

 Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das 

declarações prestadas por parte das testemunhas, inclusive, o 

depoimento prestado pelo próprio réu, que confessou/admitiu a prática 

delituosa. Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, 

coesa e revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma 

como os fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que 

dúvidas não pairam no que tange à autoria da infração penal.

IV. Da acusação relativa à prática do delito de corrupção de menores pelo 

réu Cleiton da Silva Conceição.

Primeiramente, de suma importância enfatizar, por conveniente, que deve 

permanecer afastada a responsabilização criminal do acusado, com 

relação à prática do crime de corrupção de menores, haja vista que não 

se encontram presentes os requisitos mínimos e necessários para a 

configuração do delito, dado a dilaceração da relação de tipicidade 

material. Explico melhor.

É que, de acordo com a norma de regência, para efeito de caracterização 

da infração penal de corrupção de menores, prevista no art. 244-B da Lei 

n.º 8.069/1990, mostra-se indispensável que o agente execute, na 

companhia de pessoa menor de dezoito anos de idade, comportamento 

que represente a prática de delito ou induza o menor a praticá-lo. A 

configuração do delito, portanto, pressupõe, como condição 

indispensável, o envolvimento de menor de idade.

Para fins de comprovação da menoridade e, portanto, permitir a 

subsunção ao delito previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990, há a 

necessidade de demonstração desta condição através da apresentação 

de documento hábil. A idade compõe/integra o estado civil da pessoa e, no 

âmbito do processo penal, se comprova pela certidão de nascimento ou 

por qualquer outro documento de identidade civil oficial, que ateste e 

comprove a identificação e estado civil (filiação, idade, matrimônio, 

nacionalidade, etc.) e que, por força de lei ou de ato normativo, tenha fé 

pública e equivalha a documento de identidade — de modo que se revela 

insuficiente a mera declaração realizada perante autoridade policial. 

Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 155, parágrafo 

único do Código de Processo Penal.

Deflui-se do depoimento do Réu Cleiton em juízo, que o mesmo afirmou 

guardar uma quantidade de droga para seu primo Eric, entretanto não há 

documento de identidade ou documento equivalente que comprove a 

menoridade de Eric. Consigno não a prova nos autos de que o réu tenha 

praticado com o menor Elisson (fl. 361) ou incentivado para que esse 

pratica-se crime de qualquer espécie.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas, que detenham a 

capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a idade exata de 

Eric da Silva Machado — o quê, por via de consequência, se consolida 

como obstáculo intransponível para a configuração da infração penal de 

corrupção de menores.

Com o intuito de corroborar com tais assertivas, trago a colação os 

seguintes precedentes jurisprudenciais:

“PROVA CRIMINAL - MENORIDADE - RECONHECIMENTO - CORRUPÇÃO DE 

MENORES (LEI Nº 2.252/54) - INEXISTÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA - 

IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA IMPUTADA 

AO RÉU - CONDENAÇÃO POR OUTROS ILÍCITOS PENAIS - 

EXACERBAÇÃO DA PENA - DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA - 

LEGITIMIDADE DO TRATAMENTO PENAL MAIS RIGOROSO - PEDIDO 

DEFERIDO EM PARTE. MENORIDADE - COMPROVAÇÃO - CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO - AUSÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO TÍPICA DO CRIME DE 

CORRUPÇÃO DE MENORES. - O reconhecimento da menoridade, para 

efeitos penais, supõe demonstração mediante prova documental 

específica e idônea (certidão de nascimento). A idade - qualificando-se 

como situação inerente ao estado civil das pessoas - expõe-se, para 

efeito de sua comprovação, em juízo penal, às restrições probatórias 

estabelecidas na lei civil (CPP, art. 155). - Se o Ministério Público oferece 

denúncia contra qualquer réu por crime de corrupção de menores, 

cumpre-lhe demonstrar, de modo consistente - e além de qualquer dúvida 

razoável -, a ocorrência do fato constitutivo do pedido, comprovando 

documentalmente, mediante certidão de nascimento, a condição etária 

(menor de dezoito (18) anos) da vítima do delito tipificado no art. 1º da Lei 

nº 2.252/54. O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE 

SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma 

pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de 

polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do 

Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado 

pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal 

juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela 

Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do 

Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e 

assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do 

réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do 

Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de 

delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da 

persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa 

do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível 

sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que 

inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros 

ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao 

mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita 

demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, 

criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios 

produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial 

representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao 

poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, 

no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da 

liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE 

PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de 

comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal 

recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa 

imposição do ônus processual concernente à demonstração da 

ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema 

positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio 

estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a 

prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide 

da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia 

jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os 

subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre 

unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia 

pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente 

considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato 

de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em 

prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia 

constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal 

se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. 

Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade 

do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, 

a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro 

(Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os 

regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria 

inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, 

sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo 

condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como 

ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os 

quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas 

e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de 

informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, 

desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir 

qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (…)” (STF, HC 

n.º 73.338/RJ, 1.ª Turma, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 

13/08/1996).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE 

CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. 

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. A teor da jurisprudência consolidada no STJ, a 

comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da 

Lei n. 8.069/1990 exige documento hábil. Súmula n. 74 do STJ. 2. O 

atestado de antecedentes criminais é emitido com base no cadastro do 

órgão de identificação civil, sendo, ainda, assinado por delegado de 

polícia. Trata-se, assim, de documento dotado de fé pública, razão pela 

qual não há nenhum óbice a que seja utilizado como meio de prova da 
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menoridade. 3. Recurso especial provido para condenar o ora recorrido 

pelo delito de corrupção de menores, cabendo ao Tribunal recorrido 

proceder à dosimetria da pena. (STJ - REsp: 1362372 MG 

2013/0019871-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 

19/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2014)

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do 

pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos 

não fornece o necessário à responsabilização penal do acusado Cleiton 

da Silva Conceição pela prática do crime de corrupção de menores, 

entendo que a absolvição do réu é medida que se impõe.

V. Das acusações concernentes à prática dos crimes de tráfico de 

drogas e corrupção de menores, em relação aos acusados Eliezer Mota e 

Luciano Soares Vieira.

Primeiramente, ao excursionar o exame a respeito de todo o cipoal de 

circunstâncias que permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que 

inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo 

concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos 

e idôneos, que os requeridos tenham desenvolvido postura com o objetivo 

de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes na 

companhia de menores. Analisando, de forma minuciosa, as nuances que 

permearam os acontecimentos, infere-se que se interpôs apoiada em 

motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de os requeridos terem 

qualquer parcela de contribuição ativa nas infrações penais catalogadas 

na proposta acusatória. E, vários argumentos podem ser introduzidos em 

prol de tais assertivas.

Em um primeiro ponto de vista, não se pode perder de perspectiva que, ao 

esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, 

depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade 

de demonstrar, com segurança categórica, que os requeridos tenham 

executado comportamento com o intuito de dedicar-se a comercializar ou a 

disseminar substâncias entorpecentes em companhia de menores.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em 

evidência por parte das testemunhas Andre Dias do Nascimento, Dannyel 

Wildy Félix, Juniel Padilha Queiroz, Hernand de Aquino dos Santos, 

Maitano Avelino da Silva,Elison Nogueira Mendes, Lucas Vieira Brizola, 

Eric da Silva Machado e Maykon Dioni Ribeiro de Souza (‘Vide’ os CD-ROM 

juntados nas fls. 179, 256, 259, 342 dos autos), deflui-se a presença de 

determinadas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe 

subtrai o atributo da plausibilidade) e não traduzem, de forma exata e 

precisa, que os réus tenham desenvolvido conduta com o objetivo de 

comercializar substância entorpecente, haja vista que as testemunhas não 

presenciaram o exato momento da suposta/possível execução da ação de 

compra e venda de drogas e pautaram as declarações com fundamento 

em meras suposições e especulações — o quê permite deduzir, por força 

de conclusão lógica, que a versão veiculada não descerra proposição 

conclusiva, no tocante à autoria dos delitos, na exata medida em que 

revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a 

segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas 

intransponíveis.

Mas, a situação se recrudesce com mais intensidade, exatamente quando 

se passa a enfocar o quadro sob o ponto de vista da ordenação 

sequencial dos acontecimentos. É que não subsistem quaisquer 

evidências objetivas que assegurem que a ação policial tenha sido 

precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal, 

mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para 

a perfeita elucidação do evento, o quê, sem sombra de dúvidas, 

comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências 

efetivadas.

Deflui-se do depoimento dos PMs que conduziram o flagrante (fl. 256), que 

fora encontrado entorpecentes em vários locais (residências de Cleiton, 

Luciano e de Eric, além de drogas escondidas na rua em frente a uma das 

moradia), somando um montante de 692,00 g (seiscentos e noventa e 

duas gramas) de maconha e uma trouxinha de pasta base, entretanto não 

está provado nos autos de forma incontroversa o que, e a quantidade de 

droga que fora apreendida na habitação do réu Luciano, sendo citado pelo 

PM Andre apenas a apreensão de uma trouxinha.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por 

conveniente, que, tomando-se em consideração a ideia-princípio de que as 

incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento do interesse 

dos réus, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de 

certa quantidade de substância entorpecente, na residência do réu 

(Luciano) ou o fato do acusado Eliezer estar em grupo (whatsapp) onde 

foram encaminhadas fotos de armas de fogo, dinheiro e de pessoa 

usando droga, como elemento cognitivo isoladamente considerado, 

absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso 

facto’, de modo automático e linear, na responsabilização criminal dos 

réus. Consequentemente, exatamente concatenado nesse diapasão, 

infere-se que a apreensão da substância entorpecente, absolutamente 

desamparada de lastro probatório idôneo, pouco ou nada revela em 

termos de configuração da autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

Máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos 

eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as 

circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se 

materializou não permitem concluir: a) a quantidade de droga localizada na 

residência do réu Luciano; b) a execução de comportamento inclinado ao 

comércio ilícito de substâncias entorpecentes, por parte dos réus Luciano 

e Eliezer.

Não obstante o fato de que policiais não devem ser considerados 

inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição 

funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do 

dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, 

previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus 

depoimentos, a declaração isolada dos condutores do flagrante, não 

corroborada por quaisquer outras provas dos autos, não deve ser 

considerada unicamente para a sustentação de uma condenação.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação dos réus nos 

delitos, mas que não adquiri o predicado de originar um estado de certeza 

quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma 

sentença condenatória criminal, haja vista que o mandamento fundamental 

do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve 

que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento do 

interesse dos réus. A condenação criminal tão somente vem à tona em 

face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos 

concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato 

punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e 

que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua 

essência, a obrigatoriedade da absolvição.

Nessa esteira, traz-se a lição de Heleno fragoso, para quem “a 

condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que 

é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de 

certa realidade”(in ‘jurisprudência Criminal, Vol. 2, Ed. Bushatsky, 3ª ed., p. 

806)

É cediço em nosso sistema penal que, para a absolvição, simplesmente 

exige-se a dúvida, conquanto, a contrario sensu, para a condenação, 

imprescindível se faz a prova cabal devidamente exarada no bojo dos 

autos.

O juiz cria sua convicção na livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não se valendo para proferir decisão somente em 

elementos informativos colhidos em fase de investigação. Mesmo que no 

caso dos autos a materialidade delitiva esteja comprovada, resta dúvida 

com relação à autoria, considerando que é dever da acusação demonstrar 

a prova da tipicidade, ilicitude e culpabilidade dos réus, fato este não 

constante durante a instrução processual.

In casu, apesar de reconhecer o esforço dos policiais militares que 

atuaram na presente ocorrência policial, cumpre reconhecer que os 

indícios são insuficientes para se confirmar o crime de tráfico de drogas.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL 

PENAL - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – 

IMPROCEDÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 

PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DA PARTICIPAÇÃO 

DE UM DOS ACUSADOS NO ATO ILÍCITO – PRINCÍPIO DO IN DUBRIO PRO 

REO – RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Ainda que haja probabilidade do 

acusado estar envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera 

presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é 

sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma 

Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é 

absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer 

cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses 

casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não 
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contra ele. (Ap 149768/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

10/07/2017)(TJ-MT - APL: 00042173120158110050 149768/2016, Relator: 

DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2017) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E 

RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – 

PRECLUSÃO DO TEMA – PREFACIAL QUE PREENCHE TODOS OS 

REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. 

ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – 

POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA 

DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O 

RECORRENTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DOS 

DELITOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA 

INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – 

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. (...) 2. A reforma da 

sentença para que o recorrente seja absolvido torna-se imperiosa 

porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem 

dúvidas acerca da sua participação nos crimes narrados na peça 

acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as 

disposições preconizadas no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal, bem como 

o brocardo jurídico in dubio pro reo. 3. Recurso provido. (Ap 175367/2016, 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)(TJ-MT - APL: 

00004829220168110037 175367/2016, Relator: DES. LUIZ FERREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 19/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Data de Publicação: 24/07/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO 

DOLOSA. RECURSO DO MÍNISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA. INCERTEZA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO 

APELADO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. DÚVIDA QUE SE IMPÕE EM SEU 

FAVOR. APLICAÇÃO DA MÁXIMA IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO 

MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER 

MINISTERIAL A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o 

envolvimento do apelado no comércio de drogas e na aquisição de 

produtos de origem ilícita impede a sua condenação nas sanções dos 

crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006) 

e receptação dolosa (art. 180, caput, do CP). (Ap 153115/2016, DES. 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)(TJ-MT - APL: 

00029287420108110006 153115/2016, Relator: DES. RONDON BASSIL 

DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 06/03/2017)(grifo nosso)

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do 

pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos 

não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à 

responsabilização penal dos acusados Luciano e Eliezer pela prática dos 

crimes de trafico e corrupção de menores, considero que a absolvição 

dos réus é medida que se impõe.

VI. Da acusação concernente à prática do crime de associação para o 

tráfico de drogas em relação a os acusados Cleiton da Silva Conceição, 

Eliezer Mota e Luciano Soares Vieira.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.º 

11.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, 

de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações 

penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei 

n.º 11.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, 

estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os 

seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, 

exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, 

com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se 

achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, 

erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de 

outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

A corroborar tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas 

ementas transcrevo parcialmente:

“(…) O delito de associação para o tráfico não se confunde com uma 

associação meramente eventual (simples co-autoria), demandando a 

permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma 

verdadeira societas sceleris. Precedentes. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 

99.373/MS, 6.ª Turma, Relatora Convocada Des. Jane Silva, julgado em 

18/03/2008).

“(…) 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é 

imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, 

sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume 

ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. (…)” (STJ, 

Habeas Corpus n.º 137.471/MS, 5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, 

julgado em 02/09/2010).

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível 

extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer 

dúvidas, que possa dar conta do fato de que os acusados, com ânimo de 

permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em 

comunhão de esforços, obrado no sentido de edificar uma organização 

criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de 

entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a 

difusão de drogas a terceiros.

Ocorre que, em verdade, ao que tudo indica, o liame que unifica os réus, 

decorre, fundamentalmente, de vínculo de aproximação inter-pessoal 

desprovido dos predicados da estabilidade e permanência e, de tal 

contexto, não tem o condão de transcender. Perquirindo objetivamente o 

desdobramento dos fatos e a sua dinâmica, visualiza-se que, de fato, os 

requeridos (Cleiton e Eliezer) em conjunto com outros não identificados 

estavam em um grupo de whatsapp onde foi exposto foto de armas de 

fogo, dinheiro e drogas. Contudo, não existem, ainda que por arremedo, 

elementos de convicção que pendam por conduzir à conclusão 

consistente no fato de que os acusados tenham unificado esforços com o 

escopo nuclear de praticar crimes que digam respeito à questão relativa a 

entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei n.º 11.343/2006], mas, tão 

somente, vínculo de aproximação dos mesmos. Não há falar, portanto, em 

existência de vínculo associativo com caráter de estabilidade e 

permanência ou de um acordo de vontades entre os acusados visando à 

prática reiterada do crime de tráfico, mas, tão somente, mero concurso 

eventual de agentes.

Consigno que nos autos não há informação de vínculo entre os réus 

(Cleiton e Eliezer) com o acusado Luciano, nome este que não consta ou 

foi sequer citado no grupo de whatsapp (“Só os pisico 121”).

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para o fim de:

a) CONDENAR o réu Cleiton da Silva Conceição, devidamente qualificado, 

pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes e posse 

irregular de arma de fogo de uso permitido, nas formas previstas no art. 

33 ‘caput’, c.c art. 33, §4°, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e art. 12, da Lei 

10.826/03;

b) ABSOLVER o réu Cleiton da Silva Conceição, devidamente qualificado, 

pela prática das infrações penais de associação para o tráfico e 

corrupção de menores, chancelados pelo art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 

244-B da lei 8.069/90, com supedâneo no art. 386, inciso II, do Código de 

Processo Penal.

c) ABSOLVER os réus Eliezer Mota e Luciano Soares Vieira, devidamente 

qualificados, da acusação da prática dos delitos de tráfico ilícito de 

entorpecentes, associação criminosa para o tráfico e Corrupção de 

menores [art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e art. 244-B da Lei 8.069/90], 

com supedâneo no art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal.

 Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Da Infração penal de Tráfico de Drogas.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável 

ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, 

não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a 

pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de 

decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do réu.

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.
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 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não 

vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, deixo de diminuir 

a pena diante da incidência da sumula 231 do STJ que impossibilita a 

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de 

circunstâncias atenuantes, razão pela qual mantenho a pena imputada ao 

réu em 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, Aplico a causa 

de diminuição de pena prevista no § 4.º, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 

e utilizo como critério para definir a fração a quantidade e o tipo da 

substância entorpecente apreendida, entendendo que deve ser aplicada 

em seu maior patamar. Assim, tenho por suficiente e razoável para a 

reprovação do crime a diminuição em 2/3 (dois terço), obtendo uma pena 

definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

 Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

I.II. Da Infração penal de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável 

ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, 

não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a 

pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de 

decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do réu.

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 01 (um) ano de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o 

requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a 

aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não 

vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, deixo de diminuir 

a pena diante da incidência da sumula 231 do STJ que impossibilita a 

redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de 

circunstâncias atenuantes, razão pela qual mantenho a pena imputada ao 

réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 14 (quatorze) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime 

de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

Em um segundo quadrante, no que tange ao concurso material de crimes, 

estabelecido entre as infrações penais de tráfico e de posse irregular de 

arma de fogo, como consectário natural da aplicação do sistema do 

cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena 

privativa de liberdade correspondente a fixada em 02 (dois) anos e 08 

(oito) meses de reclusão, decorrente da condenação pela prática dos 

delitos preconizados no art. 33, Caput, Lei 11.343/06 e art. 12, Caput, da 

Lei 10.826/03.

 Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 34 (trinta e quatro) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal, levando-se por 

linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o ponto de 

vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo do 

pressuposto de que o réu é primário e não detêm antecedentes criminais 

e, por derradeiro, considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal 

deliberou por declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os 

condenados por crimes hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.072/1990 [cf.: STF, HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias 

Toffoli, j. 27/06/2012], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da 

sanção penal infligida, o regime ABERTO, inicial.

Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do regime 

semi-aberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira os seguintes 

precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª Turma, Rel.: Min. 

Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010.

D’outra banda, de suma importância realçar, por oportuno, que, submetida, 

recentemente, perante o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que 

envolvia a discussão a respeito da constitucionalidade da norma 

insculpida no art. 33, § 4.º e no art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 

restou decidido e sedimentado pelo Pretório Excelso que a norma jurídica 

que veda, de modo abstrato, a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos revela a feição da 

inconstitucionalidade, sob o pretexto de afronta direta ao direito à 

individualização da pena [art. 5.º, LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, 

trago à colação a resenha estruturada do respeitável acórdão, da lavra do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita ‘ipsis literis’:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização 

da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva 

do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum 

não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao 

delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão 

de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 
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promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010) — com destaques 

não inseridos no texto original.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, dado o relevante e imperativo entendimento da jurisprudência do 

Pretório Excelso, DETERMINO a substituição da pena privativa de liberdade 

por duas penas restritivas de direitos [art. 44, § 2.º do Código Penal], a 

seguir delineadas: a) prestação de serviços à comunidade ou à entidades 

assistenciais, de acordo com as aptidões do réu, à razão de uma hora de 

tarefa por dia de condenação; devendo perdurar, sua duração, pelo 

mesmo período indicado para pena privativa de liberdade substituída — 02 

(dois) ano e 08 (oito) meses —, sendo facultado a condenada cumpri-la 

em prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 

ambos do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código 

Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente a 300% 

(trezentos pontos percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 12 

(doze) prestações de idêntico valor.

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo ao requerido o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver preso, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

IV. Do Confisco dos Bens Apreendidos.

De fato, consoante se pode extrair do sistema estrutural incrementado no 

ordenamento jurídico, o perdimento de bens relacionados ao tráfico ilícito 

de entorpecentes, pressupõe a implementação de um liame de 

instrumentalidade e/ou nexo etiológico, a ser traçado entre os bens 

apreendidos e a atividade do tráfico, de forma que se possa verificar a 

conexão entre a infração penal e os objetos a serem perdidos em favor do 

Estado. Interpretação do teor dos art. 60 ‘usque’ art. 64, todos da Lei n.º 

11.343/2006.

Pois bem, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, ao dissecar 

as nuances que circundam os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que a quantidade de dinheiro às fls. 46 (item “17”), 

apreendidos em poder do réu Cleiton da Silva Conceição, guardam íntima 

conexão com a atividade de tráfico de entorpecentes desenvolvida por 

parte do requerido, na exata medida em que se originava como 

consequência direta do comércio de drogas. Dessa feita, levando-se por 

linha de estima a ideia de que os objetos, fruto do ato de apreensão, 

derivam como resultado direto das operações de tráfico ilícito de 

entorpecentes vivificadas por parte do acusado, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 5.º, incisos XLV e XLVI, alínea ‘b’ e art. 243, parágrafo 

único, ambos da CRFB/88 e art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, DETERMINO o 

perdimento do numerário para que, doravante, passem a integrar o 

patrimônio da União.

Uma vez preclusa a presente sentença, com lastro no conteúdo normativo 

dos itens 7.20.19, 7.20.19.1 e 7.20.19.2 da CNGCGJ/TJMT, ORDENO que a 

escrivania empreenda diligências com o intuito de proceder à 

transferência do numerário para a Secretaria Nacional Antidrogas – 

SENAD.

Levando-se por linha de estima que as armas de fogo não mais têm 

utilidade à persecução penal, oficie-se à Diretoria do Foro para que, 

providenciem a remessa dos instrumentos junto à Coordenadoria Militar do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para que seja procedida à sua 

destruição, confeccionando-se o respectivo termo de remessa.

V. Das Demais Providências.

Condeno o réu Cleiton da Silva Conceição ao pagamento das custas 

judiciais, podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, em sede de execução penal [art. 804 do Código de Processo 

Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei Estadual n.º 7.603/2001].

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO, no que tange aos bens que foram alvo do ato de apreensão 

(fls. 46) que ainda não foram restituídos, a sua imediata restituição aos 

seus legítimos proprietários, mediante apresentação de documento que 

comprove a propriedade do(s) bem(s). Em caso de ausência de pedido(s) 

de restituição dos bens, proceda-se a destinação à(s) entidade(s) 

interessada(s).

 Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 86290 Nr: 6521-09.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PEDRO NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. VILSON PEDRO NERY, PARA QUE 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTE NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 99282 Nr: 1895-39.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE APARECIDA DOS SANTOS, CLEUSA 

JARUTAS DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELE PARREIRA REIS DE 

LIMA MIRANDA - OAB:16.886/MT

 Ação Penal nº 1895-39.2013.811.0040 Código 99282

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rés: Jane Aparecida dos Santos e Cleusa Jarutas da Veiga.

 Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Jane Aparecida dos Santos e Cleusa 

Jarutas da Veiga, devidamente qualificadas nos autos, com incurso no art. 

155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, em concurso 

formal de infrações (art. 70, Caput, do Código Penal) e no art. 244-B, 

caput, da Lei n°8.069/1990, em concurso material de crimes (art. 69, 

caput, do Código Penal).

 Diz a peça acusatória, em síntese, que:

 “I - Noticiam os autos que na data de 03 de março de 2013, por volta de 

21h00min, na Rua Rio Negro, quadra 11, casa 09, Bairro Nova Aliança, 

nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, as denuncias JANE APARECIDA 

DOS SANTOS e CLEUSA JARUTAS DA VEIGA, agindo com unidades de 

desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos 

relevantes visando ao propósito comum, mentoras intelectuais na 

utilização dos adolescentes J. dos S. L., M. A. da S. e W. J. da V., 
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subtraíram para ambas ou para outrem, mediante rompimento de 

obstáculos, consistente em arrombar uma janela (fl.19), 01 (um) celular, da 

marca Samsung, 01 (uma) bolsa contendo cartões de crédito, documentos 

pessoais e R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie e 07 (sete) pares de 

calçados (calçados avaliados em R$ 80,00 [oitenta] reais – fl. 17), 

pertencentes à vítima Edna Batista Santos.”

 “II – Descortina-se dos autos que, nas mesmas condições de tempo e 

lugar narrados acima, as denunciadas JANE APARECIDA DOS SANTOS e 

CLEUSA JARUTAS DA VEIGA, corromperam os menores de 18 (dezoito) 

anos de idade J. dos S. L., M. A. da S. e W. J. da V., com eles praticando 

infração penal.”

Denúncia, fls. 05/08.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 10.

Boletim de ocorrência, fls. 11.

Auto de apreensão, fl. 24.

Antecedentes criminais, fls. 178.

A denúncia foi recebida em 10 de setembro de 2013, fl. 73/74.

Resposta à acusação, fl. 109/110 e 133.

Termo de audiência de instrução, fls. 158/167 e 176/179.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 180/183), expondo que a 

materialidade e a autoria das infrações penais, imputadas às requeridas, 

se encontram devidamente demonstradas. Ilustrou que as provas 

produzidas no processo asseguram a participação das acusadas na ação 

criminosa. Defendeu a aplicação das qualificadoras do delito do crime de 

furto, relativas ao rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. 

Pugnou, ao final, pela condenação das requeridas, como incurso nas 

sanções previstas no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, em 

concurso formal de crimes, e art. 244-B, do ECA (corrupção de menores), 

em concurso material de crimes (art. 69, do CP).

 Em sede de memoriais finais, a defesa da acusada Jane Aparecida da 

Silva (fl. 185/191), requereu a absolvição da denunciada.

A defesa técnica da acusada Cleusa Jarutas da Veiga, em sede de 

alegações finais expos a fragilidade das provas acostadas aos autos, 

pugnando pela absolvição a acusada com supedâneo no artigo 386, inciso 

VII do Código de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Questões de ordem

I.I Da desclassificação do delito de furto para Violação de domicílio.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando às requeridas o crime 

de furto descrito no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal c.c art. 244-B, 

Caput, da Lei n° 8.069/90.

Nesse diapasão de ideias, de acordo com o emaranhado de provas 

engendradas nos autos, considero que a conduta desenvolvida pelas 

requeridas espelha a infração penal de Violação de Domicílio [art. 150, do 

Código Penal], com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra 

a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em 

suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

Isso se decide do conteúdo das declarações prestadas por parte das 

testemunhas e das acusadas (‘Vide’ CD-ROM às fls. 167 e 179), que 

formam todo o conjunto probatório colhido nos autos, inexistindo subsídios 

probatórios tendentes a enveredar pelo rumo de que qualquer delas 

praticou a ação com o objetivo de subtrair bens móveis da vítima.

É que, segundo a norma de regência, o crime de furto exige como dolo a 

vontade de subtrair, acrescida do elemento subjetivo do tipo (dolo 

específico), finalidade expressa do tipo, que é o de ter para si ou para 

outrem coisa alheia. Do contexto empírico não restou provado nos autos o 

animus furandi por qualquer da acusadas, pelo que resta imperioso a 

desclassificação do delito de furto para o de invasão de domicílio, visto 

que a conduta perpetrada se enquadra com perfeição ao figurino do delito 

[art. 150 do Código Penal].

Além disso, outro ponto merece ser alvo de um pouco mais de reflexão, 

entretanto, embora traçada em linhas gerais. Põe-se em voga o fato de 

que, a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de 

concretizar-se a aplicação do princípio da presunção de não-culpabilidade 

e do ‘favor rei’ e, seus consectários naturais, o princípio da prevalência do 

estado de inocência e do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da 

CRFB/88], deve se operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, 

em prol dos interesses das rés, de tal sorte que, em se interpondo dúvida 

instransponível quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, 

deve ser dissolvida em favor das acusadas.

Dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, não 

obstante a proposta acusatória tenha feito menção de que a conduta 

protagonizada por parte das requeridas tenham encontrado ressonância 

legal no art. 155 do Código Penal, penso que esta conjuntura não origina 

qualquer prejuízo à defesa das rés, na medida em que externou o seu 

repertório de justificativas com suporte nos fatos discriminados na 

denúncia, que, por sua vez, não sofreram qualquer tipo de modificação.

 Afigura-se perfeitamente viável, o hermeneuta ofertar definição jurídica 

diversa daquela preconizada na peça acusatória, na hipótese de os fatos 

nela relatados, dos quais essencialmente se defendem as acusadas, 

subsumirem-se, com perfeição, aos elementos normativos que a nova 

tipificação penal encerra em si mesma, porquanto a atividade do juiz, 

nessas circunstâncias, está pautada em, ao lado do processo de 

subsunção do fato ocorrido ao modelo legal abstrato inserido em uma 

norma penal incriminadora, promover a aplicação da legislação, de acordo 

com os critérios de justiça e dos interesses sociais e individuais em 

apreço, observado, ainda, o princípio da proporcionalidade (inteligência do 

teor do art. 383 do Código de Processo Penal).

I.II Do reconhecimento do Concurso Formal do crime do artigo 244-B do 

ECA, em estrita obediência ao disposto no artigo 383 do Código de 

Processo Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando às requeridas o crime 

de furto descrito no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal c.c art. 244-B, 

Caput, da Lei n° 8.069/90. Da análise dos autos, verifica-se que a conduta 

das acusadas, inegavelmente, envolveu três menores, J. dos S. L., M. A. 

da S. e W. J. da V., este filho da acusada Cleusa. É certo que, ouvidos em 

Juízo, os menores confirmaram todos os fatos.

Assim, tem-se que ocorreu a corrupção de três menores.

 Com efeito, o próprio órgão ministerial elenca na denúncia a prática da 

conduta ora analisada relacionando os três menores J. dos S. L., M. A. da 

S. e W. J. da V. (‘Vide’ fl. 06). E na emendatio libelli, o fato imputado na 

peça inaugural é o fato provado, não havendo modificação alguma na 

situação fático-jurídica esposada na denúncia ou queixa.

 Desta feita, se torna justificável a nova classificação jurídica, nesse 

sentido cito o informativo 613 do STJ (Estatuto da criança e do 

adolescente. Art. 244-B. Corrupção de menores. Participação de dois 

adolescentes na empreitada criminosa. Prática de dois delitos de 

corrupção de menores. Concurso formal.).

II. Do mérito

II.I. Em relação à ré Cleusa Jarutas da Veiga.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática dos delitos 

de corrupção de menores e violação de Domicílio estão demonstrados 

através do boletim de ocorrência (fl. 11), auto de prisão em flagrante (fl. 

10), auto de constatação em local de crime (fl. 27) e documentos dos 

menores (fl. 37 e 56), que são corroborados pela prova testemunhal 

produzida, e que evidência, no plano fático-probatório, a existência 

material de postura que importou na indução de menores a prática de 

crime de violação de domicílio.

Consigno que em relação a M. A. da S., não há prova documental nos 

autos que comprovem a menoridade do mesmo.

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial.

 Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das 

declarações prestadas por parte de Jeferson dos Santos Pereira Lima, 

Kelly Cristina Soares de Noronha, Marineis Domingos e Elias Soares de 

Paula, inclusive, o depoimento prestado pela própria ré, que 

confessou/admitiu a prática delituosa, que consistiu na indução de 

menores à pratica de crime de violação de domicílio.

 Nesse diapasão, considero a prova carreada aos autos segura, coesa e 

revestida da especial virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os 

fatos descritos na denúncia se sucederam, de tal sorte que dúvidas não 

pairam no que tange à autoria das infrações penais de Violação de 

Domicílio e Corrupção de Menores.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte da ré Cleusa Jarutas da Veiga ajusta-se, 

com perfeição, ao figurino legal que define a infração penal de Violação de 

Domicílio e Corrupção de Menores, por duas vezes em concurso formal.

II.II. Em relação à ré Jane Aparecida dos Santos.

Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a 
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capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que a requerida 

tenha desenvolvido postura com o objetivo de realizar o ato indução de 

menores a pratica de crime de violação de domicílio. Esquadrinhando, de 

maneira minuciosa, as nuances que circundaram os eventos, denota-se 

que se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à 

possibilidade de a requerida ter conhecimento ou qualquer parcela de 

contribuição ativa nas infrações penais catalogadas. E, vários argumentos 

podem ser introduzidos em prol de tais assertivas.

Em um primeiro ponto de vista, afigura-se necessário frisar, por 

conveniente, que, ao destrinchar o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que, embora os subsídios probatórios originados 

na etapa investigatória revelem-se extremamente viçosos, sob o ponto de 

vista da probabilidade de execução da infração penal por parte da 

acusada, os dados colhidos não foram corroborados na etapa judicial. O 

conjunto probatório reunido na instrução criminal não detém o atributo de 

complementar e realizar a integração interpretativa dos dados colhidos na 

fase investigativa, com vistas a formar/integrar um conjunto significativo e 

robusto de informações vocacionadas a lastrear um juízo de reprovação 

criminal.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, conclui-se 

que os elementos de cognição produzidos limitaram-se, com caráter de 

exclusividade, ao conteúdo das declarações externadas na etapa 

investigativa, conforme termos de depoimento (‘Vide’ fls. 17/18, 31, 33/34, 

36, 47/48, 52/53, 55 e 60/61 dos autos) e que não foram reproduzidas na 

etapa judicial, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e da 

publicidade.

Efetivamente, toda a prova produzida no processo, e que corrobora a 

proposta acusatória, circunscreve-se a elementos de convicção 

colhidos/obtidos no âmbito do inquérito policial e que não foi 

ratificada/validada em juízo, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e 

publicidade. A fragilidade, a fluidez e a volubilidade da prova estagnada na 

fase inquisitorial não dá liberdade ao magistrado, para efeito de emitir juízo 

conclusivo e minimamente idôneo a respeito da autoria do delito, com 

esteio exclusivamente em seu conteúdo.

Com efeito, como forma de se desenvolver interpretação do direito penal 

com comprometimento e perfil constitucional, põe-se em voga o fato de 

que, exatamente porque a prova produzida na fase inquisitorial não se 

encontra sujeita aos princípios constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e publicidade [art. 5.º, incisos LV e LX da CRFB/88], 

desponta, como conclusão inexorável, que os dados obtidos no corpo do 

inquérito policial consolidam-se como peças meramente informativas, e, 

portanto, não desfrutam da capacidade de alicerçar e de conduzir à 

emissão de um juízo de reprovação acerca da conduta desfechada pelo 

indivíduo, com esteio exclusivamente em seu conteúdo.

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, depreende-se, por 

força de proposição lógica, que as declarações efetivadas na fase 

policial, para que seja valorada como fundamento idôneo para dar origem a 

édito de condenação penal, deve encontrar arrimo nas demais provas 

produzidas na etapa judicializada [art. 155 e art. 197, ambos do Código de 

Processo Penal]. Em que pese se mostrem dotadas de plausibilidade, as 

informações colhidas durante o inquérito policial, isoladamente 

consideradas, jamais podem autorizar a prolação de um juízo de censura 

penal.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que ao 

dissecar, de forma meticulosa, o conteúdo das declarações externadas 

por parte da vítima Edna Batista Santos na etapa judicial (‘Vide’ o teor dos 

expedientes e do CD-ROM juntados nas fls. 167 dos autos), deflui-se que, 

em nenhum momento deixou-se perceptível, com grau mínimo de 

confiabilidade, que a requerida tenha sido autora intelectual da violação de 

domicílio e da corrupção de menores, haja vista que a mesma não 

presenciou o exato instante da suposta/possível execução da ação 

criminosa, fundando sua declarações em meras suposições, sendo única 

das testemunhas que aponta a acusada como autora dos delitos.

Consigno que o fato isolado de terem sido encontrados alguns sapatos da 

vítima nos fundos da residência de Jane não é elemento suficiente para a 

responsabilização criminal da ré, visto que como deflui-se dos 

depoimentos das testemunhas e do auto de constatação do local do crime 

(fl. 27), não havia muro dividindo as residências da vítima e da acusada 

Jane, tendo sido também localizados sapatos em outras moradias 

próximas.

 Exaro que o menor J., na fase investigatória não reconheceu Jane como a 

pessoa propôs o pagamento pelo arrombamento da janela da casa vítima, 

declinando características morfológicas distintas das da ré (‘vide’ fls. 49), 

depoimento confirmado em juízo por ele e os demais menores envolvidos.

Em um segundo prisma de enfoque, traz-se à baila a circunstância de que 

a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao 

princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus 

consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e 

do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do 

Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto 

n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no 

art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, 

§ 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se 

operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos 

interesses da ré, de tal sorte que, em se interpondo dúvida instransponível 

quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, deve ser 

dissolvida em favor da acusada.

Nessa esteira, traz-se a lição de Heleno fragoso, para quem “a 

condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que 

é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de 

certa realidade”(in ‘jurisprudência Criminal, Vol. 2, Ed. Bushatsky, 3ª ed., p. 

806)

É cediço em nosso sistema penal que, para a absolvição, simplesmente 

exige-se a dúvida, conquanto, a contrario sensu, para a condenação, 

imprescindível se faz a prova cabal devidamente exarada no bojo dos 

autos.

O juiz cria sua convicção na livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não se valendo para proferir decisão somente em 

elementos informativos colhidos em fase de investigação. Mesmo que no 

caso dos autos a materialidade delitiva esteja comprovada, resta dúvida 

com relação à autoria, considerando que é dever da acusação demonstrar 

a prova da tipicidade, ilicitude e culpabilidade da ré, fato este não 

constante durante a instrução processual.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de ideias, partindo do 

pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos 

não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à 

responsabilização penal da acusada pela prática dos crimes de corrupção 

de menores e Violação de domicílio, considero que a absolvição da ré 

Jane Aparecida dos Santos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de, com espeque no conteúdo do art. 383 do Código de Processo 

Penal, DESCLASSIFICAR o delito consignado na peça acusatória, imputado 

às rés Jane Aparecida dos Santos e Cleusa Jarutas da Veiga, 

devidamente qualificadas nos autos, denunciadas como incursas nas 

sanções previstas no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, para a 

infração penal de Violação de Domicílio [art. 150, do Código Penal] e 

RECONHECIMENTO do concurso formal no delito de Corrupção de Menores 

por duas vezes, como consectário natural da nova definição jurídica dos 

fatos:

a) CONDENAR a ré Cleusa Jarutas da Veiga, devidamente qualificada, pela 

prática das infrações penais de Corrupção de Menor e Violação de 

Domicílio, na forma prevista no art. 150, do Código Penal e art. 244-B, 

caput, da Lei n°8.069/1990, por duas vezes em concurso formal, art. 70, 

Caput, do Código Penal;

b) ABSOLVER a ré Cleusa Jarutas da Veiga, devidamente qualificada, da 

acusação da prática da infração penal de Corrupção de Menor, na forma 

prevista no art. 244-B, caput, da Lei n°8.069/1990, em relação ao Menor M. 

A. S., com supedâneo no art. 386, inciso I do Código de Processo Penal.

c) ABSOLVER a ré Jane Aparecida dos Santos, devidamente qualificada, 

da acusação da prática das infrações penais de Corrupção de Menor e 

Violação de Domicílio, na forma prevista no art. 150, do Código Penal e art. 

244-B, caput, da Lei n°8.069/1990, por três vezes em concurso formal, 

art. 70, Caput, do Código Penal, com supedâneo no art. 386, inciso VII do 

Código de Processo Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida à requerida CLEUSA JARUTAS 

DA VEIGA.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I. Do crime de Violação de Domicílio.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos em anexo, que 

refere à existência de ações penais, não deve ser considerado em 
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prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes, em razão do 

princípio constitucional da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da 

CRFB/88].

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a 

ré em 01 (um) mês de detenção.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a 

requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de 

circunstâncias agravantes, deixo de diminuir a pena diante da incidência 

da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena abaixo do 

mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, razão 

pela qual mantenho a pena imputada a ré em 01 (um) mês de detenção, 

mínimo legal.

 Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) mês de detenção, em razão da ausência de causa de aumento 

e diminuição da pena.

 I.II. Do crime de Corrupção de Menores, em relação ao menor J. dos S. L.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos em anexo, que 

refere à existência de ações penais, não deve ser considerado em 

prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes, em razão do 

princípio constitucional da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da 

CRFB/88].

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a 

ré em 01 (um) ano de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a 

requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Não vislumbrando a ocorrência de 

circunstâncias agravantes, deixo de diminuir a pena diante da incidência 

da sumula 231 do STJ que impossibilita a redução da pena abaixo do 

mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes, razão 

pela qual mantenho a pena imputada a ré em 01 (um) ano de reclusão, 

mínimo legal.

 Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento 

e diminuição da pena.

 I.III. Do crime de Corrupção de Menores, em relação ao menor W. J. da V.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos em anexo, que 

refere à existência de ações penais, não deve ser considerado em 

prejuízo da ré, como indicadores de maus antecedentes, em razão do 

princípio constitucional da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da 

CRFB/88].

 No que tange à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime e 

as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao acusado, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e estratifica unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a 

ré em 01 (um) ano de reclusão.

Feito isso, passo à fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a 

requerida confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal]. Em um segundo quadrante, verifica-se, 

igualmente, consoante análise anteriormente desenvolvida, circunstância 

agravante disposta no art. 62, III do Código Penal. Portanto, diante desta 

perspectiva estrutural, promovo a compensação, razão pela qual 

mantenho a pena provisória no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

 Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de aumento 

e diminuição da pena.

 II. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão 

Condicional da Pena.

Em um primeiro ponto de vista, no que tange ao concurso formal próprio de 

crimes, estabelecido entre as infrações penais Corrupção de Menores, em 

relação aos menores J. dos S. L. e W. J. da V., como consectário natural 

da aplicação do sistema da exasperação [art. 70, primeira parte, do Código 

Penal], levando-se por linha de estima que foram dois os crimes 

perpetrados por parte da ré, penso que o aumento deve 

operacionalizar-se de acordo com a fração de 1/6 (um sexto) sobre a 

pena aplicada, haja vista que a sanção penal concretamente cominada 

aos dois fatos típicos ‘sub judice’ ostentam reprimenda quantitativamente 

dispares, no que diz respeito à intensidade e à severidade. Logo lhe 

aplicasse a mais grave das penas cabíveis, sendo a de 01 (um) ano de 

reclusão, como consequência do reconhecimento do concurso formal 

próprio de crimes, fica fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão, decorrente da condenação pela prática dos crimes 

preconizados no art. 244-B do ECA c/c o art. 70, primeira parte (duas 

vezes), ambos do Código Penal.

Em um segundo quadrante, no que tange ao concurso material de crimes, 

estabelecido entre as infrações penais de violação de domicílio e de 

Corrupção de Menores, como consectário natural da aplicação do sistema 

do cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será infligida a acusada pena 

privativa de liberdade correspondente a fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) 

meses de reclusão e 01 (um) mês de detenção, decorrente da 

condenação pela prática dos delitos preconizados no art. 150, do Código 

Penal e art. 244-B do ECA.

 Ambas as pena deveram ser cumpridas em regime ABERTO, inicial, em 

conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, 

alíneas ‘c’ do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficam a 

cargo do juízo das execuções penais.

IV. Das Demais Providências.

Isento a sentenciada do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ter sido assistida pela Defensoria Pública.

 Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) conclusos para reconhecimento da prescrição retroativa, considerando 

a pena fixada e a data do recebimento da denúncia, fls. 73/74 

(10/09/2013).

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de março de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Proc. n.8548-18.2017.811.0040 (179024).

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica do acusado não apresentou 

memoriais finais (fl.253).

Diante do exposto, intime-se a defesa técnica novamente para que 

apresente, no prazo legal, seus memoriais finais, sob pena de tomada das 

providências cabíveis à espécie.

Caso certificada a não apresentação da peça técnica, desde já determino 

a intimação pessoal da acusada para que, no prazo de 15 dias, constitua 

outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos e, no 

prazo legal, apresente memoriais finais e, caso não o fazendo, o que 

deverá ser certificado também, fica advertida a ré que será nomeado 

advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pela acusada, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 De Sorriso/MT, 07 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 133965 Nr: 7408-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABSON DE FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279593 Nr: 8691-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. LIOTTO & CIA LTDA - ME, CLAUDIA 

APARECIDA LIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280675 Nr: 9504-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RUTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157251 Nr: 5872-91.2013.811.0055

 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): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDIO NORTE 

LTDA, INEZ NEGRELLO BENDEROVICZ, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 154 foi encaminhada 

para o endereço informado na petição de fl. 159, entretanto, devolvida 

pelo Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fl. 160), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272151 Nr: 2797-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270164 Nr: 1215-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TANGARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TEODORO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 
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efetive o cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135063 Nr: 5207-46.2011.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte Exequente para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 551/560.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4435 Nr: 402-41.1997.811.0055

 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): AGRO INDUSTRIAL BUSANELLO LTDA, 

VALDIR BUSANELLO, JOÃO CARLOS MOERSCHBERGER, MARIA TURRA 

MOERSCHBERGER, LÚCIA INÊS BUSANELLO, PAULO ROBERTO TURRA, 

MARIA DE LOURDES FYDRISZEWSKI TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129141 Nr: 7983-53.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JOSE SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para vista dos autos com extrato dos valores 

depositados em Juízo a seguir juntadas, requerendo o que lhe é de direito, 

ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 112917 Nr: 3112-14.2009.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVA SISTEMA DE TELEVISÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT, 

VANESSA TORRES GUEDES - OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, RENAN 

CESCO DE CAMPOS - OAB:8172

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 110626 Nr: 865-60.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR TEODORO JOTA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI 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 QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103587/SP

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18334 Nr: 834-84.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185107 Nr: 2732-78.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA AUXILIADORA SERVIAN QUINTANA, ARI JOSE 

MAMEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742, RODRIGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 10410, 

THIAGO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 12963

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273911 Nr: 4223-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATYANE PATRICIA RECK, VANDERLEI RECK, 

ELIZETE MARIA RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

50/50-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

1.102,20 (Um Mil Cento e Dois Reais e Vinte Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Arash Kaffashi, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8570 Nr: 609-11.1995.811.0055

 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 CEZAR DONIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA, MARGARETE 

RITA RIVA DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HELIO RODRIGUES DO 

PRADO FILHO - OAB:7626 MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT, 

KARLLA CHRISTINE C.F.B.CARVALHO - OAB:OAB/MT 9952, SUZAN 

MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e ao item IV da decisão de fl. 

608-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar a parte exequente para, no prazo de quinze dias, 

manifestar acerca das informações apresentadas pela União e pelo Banco 

do Brasil S/A às fls. 613/630 e fls. 631/632 acerca dos respectivos 

créditos, promovendo o depósito do valor correspondente a fim de que 

seja promovida a adjudicação do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203508 Nr: 17532-14.2015.811.0055

 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: MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VILA BELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:OAB/MT 12.335

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 100/104 que informa o descumprimento do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 179271 Nr: 21320-70.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA PACHECO, DANIEL SAVOLDI 

JURASKI, RODOLFO NUNES CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20010/A, RAFAEL PEREIRA CORREA - OAB:OAB/MT 21.342

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, acerca da proposta 

de acordo de fls. 279/279-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256871 Nr: 22145-09.2017.811.0055

 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: EDMILSON ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 38/63 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191746 Nr: 8121-44.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor recolheu uma única diligência quando, na 

verdade, são dois mandados a serem cumpridos: um de citação de 

Gerson Rodrigues Gonçalves e, outro, de intimação de Edson Walter 

Cavalari acerca da penhora realizada. Desta forma, em atendimento ao 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento de mais uma diligência, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278389 Nr: 7708-26.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Henrique Teixeira 

Alves - OAB:24126/O, LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA 

ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES - 

OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de impulsionamento de fl. 139, REDESIGNO a audiência 

de conciliação para o dia 12 de julho de 2018, às 14h00min, a ser 
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realizada no Centro Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283 Nr: 145-16.1997.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veículos Pesados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. ORSO LTDA, JOEL ANTONIO ORSO, 

CIRNE PEDRO ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, AGNALDO KAWASAKI - OAB:3884/MT, 

ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Paragominas/PA e o 

teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 362/364, em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148179 Nr: 8047-92.2012.811.0055

 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): HIPER GESSO LTDA, JOSE MOISES DA 

CUNHA, ELIZANGELA LACERDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

216-verso, diante da petição do requerido de fls. 217/218 e certidão de fl. 

219, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de dez 

dias, acerca do cumprimento do acordo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 150485 Nr: 10556-93.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ALVES DE JESUS SILVA, CLEBIO CARLOS DA 

SILVA, VANILDA MARIA DA SILVA, MARLENE ALVES DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELICIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, CAROLLINE MADALENA DA SILVA 

ROCHA - OAB:39.229, THAWANE LARISSA SILVA - OAB:41.795, 

UEBERSON BARROS DOS ANJOS - OAB:30.714, VILSON SOARES 

FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que tramita há aproximadamente 06 (seis) anos 

sem que os inventariantes cumpram as determinações deste juízo para 

finalização do processo.

É certo ainda, que o processo de inventário pelo rito do Arrolamento 

Sumário é célere, não demandando oportunidade para que os herdeiros 

fiquem administrando os bens do espólio sem ultimar o feito.

Posto isso, intimem-se os inventariantes pessoalmente bem como seus 

procuradores, para no prazo de 30 (trinta) dias, manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito, juntando os documentos conforme 

determinado às fl. 134, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 

485, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255579 Nr: 21130-05.2017.811.0055

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674, VANESSA ANDRADE DA SILVA - OAB:24784/O

 Certifico que, intimo o(a, s) advogado(a, s) das partes, para 

comparecerem na audiência de mediação e conciliação designada para o 

dia 22/06/2018 às 15:00 horas que será realizada na sala de Audiência do 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos, acompanhado(a, s) de 

seu(ua, s) constituinte(s), nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273719 Nr: 4052-61.2018.811.0055

 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: ERRDG, EDGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIRO INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Evelyn de Godoy da Silva qualificada nos 

autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curadora a Sra. Eni Rosangela Rosin de Godoy, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. Eni 

Rosangela Rosin Godoy, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 
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nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138712 Nr: 9135-05.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDCL, NVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 98, que designo o dia 

26/07/2018 às 10h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225551 Nr: 14682-50.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM, LJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZA JACINTO CASTILHO, Cpf: 

00776731157, Rg: 1464654-4, Filiação: Pedro Jacinto Castilho e Maria da 

Penha da Silva, data de nascimento: 15/09/1971, brasileiro(a), natural de 

Tangará da Serra-MT, solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o parecer ministerial de fls. 84/87, para 

tanto, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/06/2018 às 14h00min.Cite-se a Requerida Luzia Jacinta Castilho 

inicialmente no endereço informado na cota ministerial (fls. 86verso) e 

caso seja infrutífera a citação pessoal, desde já determino a citação via 

edital, e, ainda intimem-se a representante do requente e os requeridos a 

fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daqueles em 

confissão e revelia.Consigne no edital de citação, que na audiência, se 

não houver acordo, poderá a Requerida Luiza Jacinta Castilho contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

a oitiva das testemunhas e à prolação da sentença.Assim, considerando a 

regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

NOMEIO curador especial em favor da parte requerida Luiza Jacinta 

Castilho, na pessoa do procurador da UNIJURIS.Ciência ao Ministério 

Público.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, YANDRA MILLENA 

AMADO SOUSA, digitei.

Tangará da Serra, 29 de maio de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219851 Nr: 9845-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBDA, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Considerando as informações da certidão de fls. 56-verso, EXPEÇA-SE 

novo mandado para intimação do requerido, observando o endereço 

correto.

 Redesigno a presente audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12/07/2018 às 13h30min.

 EXPEÇA-SE ofício a empresa empregadora do requerido (fl. 56-verso) 

determinando que efetue mensalmente o desconto da pensão alimentícia, 

conforme determinação fls. 1, diretamente da folha de pagamento do 

requerido, depositando na conta corrente da curadora da requerente, qual 

seja Rita Pereira de Araujo Ehlke, nº 29383-0, agência 1249-1, Banco 

Bradesco.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266301 Nr: 29356-96.2017.811.0055

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA 

SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa informar no respectivo feito, no prazo de 05 (cinco) dias, seu atual 

e correto endereço.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264143 Nr: 27791-97.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS XAVIER DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 20/04/2018, para a parte requerida 

apresentar contestação nos autos, apesar de ter sido devidamente citada 

dos termos da presente ação, conforme certidão de fls.105.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 234494 Nr: 299-33.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CAMERA, VANIA CAMERA ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, Merilly Lais Savan Soares - OAB:OAB/MT 21.474

 Certifico que, a contestação c/c reconvenção de fls. 112/166 é 

tempestiva. Dessa forma, intimo a parte autora, para, querendo, impugnar 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215434 Nr: 6366-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que, intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição 

de fls. 134/204, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215565 Nr: 6467-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a devolução da correspondência de fl. 70, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 5.2.4, 

impulsiono os presentes autos e intimo a requerente para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262061 Nr: 26335-15.2017.811.0055

 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): GALLI & GALLI LTDA, ADENIR JOSÉ GALLI, 

CARLA CRISTINA GALLI, ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, haja vista que o pagamento da diligência fora efetuado de 

forma equivocada, ou seja, na comarca de Cuiabá ao invés desta de 

Tangará da Serra, intimo a parte autora para, no prazo de 05 efetuar o 

pagamento do importe de R$ 661,32 (seiscentos e sessenta e um reais e 

trinta e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada em fl. 85 pela oficiala de justiça Allana Karen Kawano, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Jutiça, cujo link segue 

adiante: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/depositoComplementacao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274109 Nr: 4350-53.2018.811.0055

 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: IZABEL BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEDES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 Certifico que, a contestação c/c Reconveção de fls. 31/122 é tempestiva. 

Dessa forma, intimo a parte autora para, querendo, impugnar referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 201131 Nr: 15599-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLAYNE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que, intimo a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fl. 60, encaminhada 

ao requerido, com a informação do correio como: "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

 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: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 273478.

Vistos,

Tendo em vista que a parte requerida não fora citada, bem como não há 

tempo hábil para o cumprimento do pedido de fls. 112, cancelo a audiência 

anteriormente agendada.

Após, voltem-me os autos conclusos para realização de busca de 

endereços dos requeridos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132388 Nr: 2245-50.2011.811.0055

 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: DIONISIO DUARTE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que, consultando o sistema da conta única do TJMT, não existem 

valores vinculados aos autos a serem liberados, uma vez que os 

depósitos judiciais efetuados pelo requerente foram liberados em favor de 

sua advogada, através dos alvarás n.ºs 133148-5-14 e 133149-3/14, 

expedidos em fls. 298/299. Sendo assim, intimo o requerido para se 

manifestar, no prazo de 5 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 2167-42.2000.811.0055

 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: CÁLIO SEDENESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Certifico que, haja vista o cálculo de fl. 172v.º, intimo o Banco do Brasil 

para realizar o pagamento das custas de distribuição no valor de R$ 

45,41, a ser depositada na conta 10.4126-6, agência: 1321-8, do Banco 

do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF n.º 

238.698.799-04, juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148521 Nr: 8413-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA-TERRA 

COMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9214, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 22174 Nr: 1516-05.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Certifico que, haja vista a petição do requerido em fls. 540/542, 

comunicando o pagamento do débito, intimo a exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277947 Nr: 7356-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.873,74 (um mil oitocentos e 

setenta e três reais e setenta e quatro centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça ARASH 

KAFFASHI, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, 

c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256810 Nr: 22081-96.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, CECREMAT CENTRAL DAS 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Galli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a indicação das datas pelo leiloeiro em fl. 38, 

intimo a exequente acerca dos leilões designados nos autos, sendo o 

primeiro para a data de 1.º/8/18, às 14h e o segundo para a data de 

15/8/18, às 14h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280712 Nr: 9531-35.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280712.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280682 Nr: 9518-36.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, RUBIA 

ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos nº: 280682.

 Vistos,

 Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade da 

justiça, faculto a parte autora emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo juntar aos autos prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, visto que a presunção de hipossuficiência é 

aplicável apenas à pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa 

jurídica, a insuficiência de recursos deve ser comprovada, conforme 

Súmula 481 do STJ, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento.

 Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197075 Nr: 12487-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 
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GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o exequente 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281236 Nr: 10023-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEDY FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 Autos nº: 281236.

 Vistos,

 Considerando a qualificação profissional da parte autora, qual seja 

“autônoma”, bem como observando o documento de fls. 09, é possível 

averiguar o expressivo valor da fatura de energia.

 Assim, faculto a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o estado de hipossuficiência, juntando aos autos declaração 

de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para tanto, conforme 

preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as 

custas iniciais, comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281087 Nr: 7316-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ 

GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B OAB/MT

 Autos nº: 281087.

 Vistos,

 Trata-se de incidente de impugnação ao pedido de assistência judiciária 

gratuita apresentada por Argeu Fogliatto em face de Maria Siena 

Schaedler Pacheco, André Givago Schaedler Pacheco e Jerusa Schaedler 

Pacheco, todos devidamente qualificados.

 A impugnante alega, em síntese, que a impugnada Maria Siena Schaedler 

Pachecoé recebe proventos de aposentadoria em quantia superior a R$ 

4.000,00, bem como que embora o impugnado André Givago Schaedler 

Pacheco seja advogado, os impugnados contrataram advogado para o 

ajuizamento da ação de cobrança em apenso.

 Assim, pugnou pela revogação da gratuidade da justiça concedida.

 A parte impugnada foi intimada, na pessoa de seu advogado, para se 

manifestar em 48 horas, porém, conforme certidão de fls. 25, quedou-se 

inerte.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem, ressalto que a questão da gratuidade da justiça está 

disciplinada pela Lei n.º 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

 Ainda de acordo com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

cabendo a parte contrária impugnar o pedido, demonstrando que o 

beneficiário não faz jus a gratuidade da justiça.

 In casu, verifico que a parte impugnante sequer juntou qualquer 

documento para corroborar suas alegações, de modo que não 

desincumbiu do ônus de comprovar que a parte impugnada possui 

condições financeiras para arcar com as custas e honorários 

advocatícios, ônus que lhe competia por tratar-se de fato constitutivo de 

seu direito. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – impugnação A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

- IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PERDA DO 

OBJETO – REJEITADA - QUEBRA DE SIGILO FISCAL – MEDIDA 

EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS DO IMPUGNANTE – 

NECESSIDADE DE PROVA CONVINCENTE CAPAZ DE DESCONSTITUIR A 

PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – FUNDAMENTO 

INSUFICIENTE PARA SE NEGAR OS BENEFÍCIOS DA gratuidade JUDICIÁRIA 

– RECURSO DESPROVIDO. A preliminar de carência de ação – perda do 

objeto – não prospera, tendo em vista que o Juízo Singular nos autos da 

Ação de Cobrança em apenso, indeferiu o pedido de justiça gratuita as fls. 

137/138v. No entanto, verifica-se que as contrarrazões ao recurso fora 

apresentada em 19.5.2014, assim tal preliminar não há de ser acolhida, 

pois como observo, da decisão proferida pelo Juízo Singular houve 

interposição de recurso de agravo de instrumento n. 48820/2014, em que 

por ocasião do julgamento proveu o recurso para restituir ao agravante, 

ora apelado, o benefício da gratuidade da justiça (fls. 158/161v), e isso se 

deu em 07.10.2014. 2. É ônus daquele que impugna a concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta 

suficiência financeira-econômica do beneficiário. 3. Agravo regimental 

desprovido”. (Processo: AgRg no AREsp 45932 MG 2011/0121783-4 - 

Relator(a): Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgamento: 13/08/2013 

- Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Publicação: DJe 22/08/2013) 

Não é o apelado quem deve fazer prova da sua impossibilidade quando se 

trata de impugnação a assistência judiciária gratuita, mas sim incumbe ao 

impugnante quando do ajuizamento da ação trazer elementos capazes de 

infirmar sua tese apresentada. O artigo 333, inciso I do CPC/73 estabelece 

que o ônus da prova incumbe ao autor da ação quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito, ou seja, no caso, quem tem que comprovar a 

possibilidade financeira da parte em arcar com as custas processuais é 

quem alega, no caso o impugnante, no entanto, sequer juntou aos autos 

documentos que comprovassem seus argumentos, somente se atendo 

aos documentos juntados pelo apelado.A quebra de sigilo bancário é 

medida de caráter extremamente excepcionalíssimo, não se justificando no 

caso. O fato de a parte contar com advogado constituído, não constitui 

fundamento suficiente para se negar os benefícios da gratuidade 

judiciária.” (TJ-MT, Ap 168357/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, rejeito a presente impugnação, incumbindo ao Sr. Gestor 

transladar na sequência para os autos em apenso cópia desta decisão, 

arquivando-se o processo com as cautelas de estilo.

 Decorrido o prazo recursal, certifique-se e, após, arquive-se com as 

baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281084 Nr: 5085-83.2011.811.0006

 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: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ GIVAGO 

SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT

 Autos nº: 281084.
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Vistos,

Analisando os autos, verifico que acabou não sendo realizada a audiência 

de conciliação anteriormente designada, isso em razão da remessa dos 

autos para este juízo após ser acolhida a exceção de incompetência 

deduzida.

Porém, entendo que não devo designar neste momento nova tentativa de 

conciliação, haja vista que tal providência poderá ser tomada como medida 

preliminar na audiência de instrução a ser designada.

 Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165344 Nr: 3943-86.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EDINILMA SANTOS

 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:

 Autos nº: 165344.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105470 Nr: 4246-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO ALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT

 Autos nº: 105470.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que às fls. 296/299 a parte requerida se 

insurgiu quanto à decisão de fls. 293/294 que determinou que ambas as 

partes efetuassem o pagamento dos honorários periciais para conferência 

das contas prestadas pela parte autora às fls. 258/262.

 Às fls. 300/301 a parte autora interpôs embargos de declaração com 

pedido de reconsideração, alegando que houve contradição na decisão de 

fls. 293/294, uma vez que há decisão transitada em julgada condenando a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como apresentar as contas, sendo que esta providência foi realizada pela 

parte requerida.

 Por conta disso, sustentou a desnecessidade de realização de perícia e 

não sendo este o entendimento, em sede de reconsideração a remessa 

dos autos ao contador judicial.

 Às fls. 304/307 a parte requerida requereu que seja apreciada as contas 

por ela apresentada e que os honorários periciais devem ser suportados 

pela parte autora, uma vez que incumbe a ela constituir o direito que alega.

 Às fls. 310/312 a parte requerida se manifestou acerca dos embargos de 

declaração em razão de possuírem caráter infringente.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos eis que interpostos dentro do prazo previsto pelo 

artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de fls. 303.

 No entanto, no mérito, deixo de acolhê-los, por não haver, na decisão de 

fls. 293/294, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material 

a ser sanado, mas sim inconformismo da parte.

 Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, 

mas tão somente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, 

vícios estes inexistentes na citada decisão embargada.

Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das jurisprudências do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono 

entendimento acerca do tema, vejamos:

“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).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Com efeito, o caso dos autos, se trata de ação de prestação de contas 

com procedimento especial em que, na primeira fase discute-se apenas o 

direito do autor de exigir as contas e na segunda fase se criam condições 

para que as contas sejam efetivamente prestadas.

 Nessa esteira, considerando que o feito se encontra na segunda fase e 

tendo a parte requerida apresentada intempestivamente as contas, 

ensejou o direito da parte autora em prestá-las, as quais não poderão ser 

impugnadas pela parte requerida, consoante § 5º, art. 550 do Código de 

Processo Civil.

 Todavia, o juiz não está obrigado a aceitá-las como boas, devendo 

examiná-las segundo o seu prudente arbítrio, podendo determinar, se 

necessário, a realização de perícia, conforme autoriza o 6º do art. 550 do 

Código de Processo Civil.

 Portanto, não há qualquer impedimento para produção de prova pericial 

por determinação pelo juiz, devendo os honorários deverão ser rateados 

por ambas as partes, consoante dispõe o art. 95 do Código de Processo 

Civil.

 Assim, indefiro os pedidos de fls. 296/299 e fls. 304/307, bem como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 232 de 714



rejeito os embargos de declaração de fls. 300/301, por inexistir os vícios 

apontados pela parte autora.

 Por conseguinte, cumpra-se a decisão de fls. 293/294.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 54 Nr: 113-50.1993.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOSELINA LÚCIA SANTOS SOUZA - 

OAB:3.493 OAB/MT

 Autos nº: 0054.

 Vistos,

 Concessa data venia, entendo que a providência pugnada no item 13 de 

fls. 920 deve ser deduzida diretamente na Diretoria do Foro da Comarca 

de Barra do Bugres-MT, não havendo necessidade de intervenção deste 

Juízo.

 Ante o exposto, indefiro o pedido formulado no item 13 de fls. 919/920.

 Por outro lado, defiro o pedido formulado no item 14 de fls. 919/920, 

devendo a parte executada ser intimada na forma requerida.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143770 Nr: 3330-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 143770.

Vistos,

 Diante do petitório de fls. 114, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

INSS para que informe a existência de vínculo empregatício do executado.

Também defiro o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT com vista a 

obter informações acerca do rebanho de propriedade do executado.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145409 Nr: 5088-51.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR GONÇALVES, ELENA RAIMUNDO 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 145409.

 Natureza: Ação de rescisão de contrato.

 Requerente: Valdemar Gonçalves e outra.

 Requerido: Paulo Erico Vilhagra Galvão.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contratual cumulada com indenização 

por dano moral e material ajuizada em 05 de junho de 2012 por Valdemar 

Gonçalves e Elena Raimundo Gonçalves em face de Paulo Erico Vilhagra 

Galvão, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 20 de outubro de 2.000 

celebrou um contrato de compra e venda de imóvel rural com a parte 

requerida, pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), além da 

assunção do saldo devedor referente ao financiamento do aviário junto ao 

Banco do Brasil.

 Seguiu narrando que o requerido não efetuou o pagamento das 

prestações referentes ao financiamento do aviário junto ao Banco do 

Brasil, sendo enviada uma notificação para o fiador da parte autora.

 Narrou que o requerido não efetuou obras de manutenção no aviário, de 

modo que o frigorífico deixou de disponibilizar aves para criação e 

engorda em razão das péssimas condições estruturais.

 Informou que foi noticiado através do meio de comunicação local que o 

requerido estaria utilizando nome falso e que provavelmente foi vítima de 

estelionato.

 Por conta disso, pugnou pela resolução do contrato celebrado entre as 

partes, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, danos materiais e pela utilização do imóvel.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 15/55.

 A inicial foi recebida às fls. 57, oportunidade em que foi concedida a 

gratuidade da justiça e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 59/65 a parte autora aditou a inicial.

 Às fls. 66 foi recebido o aditamento da inicial.

 Às fls. 68 a tentativa de citação da parte requerida por oficial de justiça 

restou inexitosa.

 Às fls. 70 a conciliação restou inexitosa.

 Realizadas várias tentativas de citação da parte requerida (fls. 74, fls. 91, 

fls. 99-vº, fls.109-vº), às fls. 115 foi deferida a citação por edital.

 Devidamente citado, a parte requerida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 126.

 Às fls. 129/130 a parte requerida, por intermédio da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, como curadora especial, apresentou contestação 

sustentando preliminarmente a nulidade da citação por edital.

 No mérito, contestou por negativa geral.

 A contestação foi impugnada às fls. 134.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 137 a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto que às fls. 139 a parte 

requerida informou que não pretende produzir provas.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os documentos juntados no processo 

são suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Em primeiro lugar, cumpre-me apreciar a preliminar suscitada pela parte 

requerida.

 Nessa esteira, analisando os autos, verifico que razão não assiste à 

parte requerida quanto à preliminar de nulidade da citação por edital.

 Isso porque, o endereço indicado na contestação se refere ao imóvel 

objeto do contrato de compra e venda discutido nos autos, o qual já se 

encontra na posse da parte autora em razão da sentença proferida na 

ação cautelar em apenso (código 143770).

 Além disso, somente depois de frustradas as tentativas de localização 

pessoal do requerido, através de oficial de justiça e busca de endereço 

via sistema BACENJUD, é que foi realizada a citação por edital.

 Por essa razão, afasto a preliminar arguida.

 Apreciada a preliminar suscitada e não havendo questões prejudiciais a 

serem decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as 

razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, 

inciso IX, do Constituição Federal de 1988.

 Pretende a parte autora a rescisão do negócio jurídico, em razão do 

descumprimento contratual pelo requerido, bem como a condenação do 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais, danos 

materiais e pela utilização do imóvel.

 É certo que os contratos se regem pelos princípios da boa-fé, da 

autonomia de vontades, da liberdade de contratar, da relatividade de seus 

efeitos, sendo que o que mais interessa ao caso sub judice é o princípio 
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da força vinculante ou da obrigatoriedade da convenção, conhecido como 

pacta sunt servanda.

 Por força do princípio da obrigatoriedade, que é corolário da boa-fé e da 

autonomia da vontade, tem-se que o contrato se constitui em lei entre as 

partes, de modo que são concebidos para serem cumpridos, 

sujeitando-se, obviamente, a todas as sanções que tutelam as obrigações 

legais.

 O renomado civilista Silvio Venosa, ao tratar da força obrigatória dos 

contratos, enfatiza que, “sem a força obrigatória, a sociedade estaria 

fadada ao caos” (in: Direito Civil, Ed. Atlas, volume II, 3ª Edição, pág. 461), 

sendo que mais adiante esclarece o seguinte:

“Pelo princípio fundamental da obrigatoriedade das convenções, não é 

lícito a uma das partes alterar a avença unilateralmente, ou pedir ao juiz 

que o faça. A vontade conjunta dos contraentes, como é curial, pode 

evidentemente revisar e alterar o pactuado, dentro dos princípios de sua 

autonomia.” (obra citada, pág. 461).

 Feitas essas considerações e analisando os autos, verifico que o 

conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial.

 Isso porque, diante da regra insculpida no artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, cabia à parte requerida a prova do pagamento das 

parcelas avençadas e da transferência do financiamento para o seu 

nome, ônus do qual não se desincumbiu, eis que foi apresentada 

contestação por negativa geral pela Defensoria Pública do Estado do Mato 

Grosso como curadora especial.

 Por outro lado, verifico que restou comprovada a contratação entre as 

partes (fls. 21/23) e o consequente descumprimento da obrigação 

assumida pelo requerido em relação ao pagamento do saldo devedor do 

financiamento do aviário representado pela Cédula Rural Hipotecária nº 

96/70081-5 (fls. 29).

 Assim, resta demonstrado o inadimplemento do requerido em relação ao 

negócio jurídico celebrado entre as partes, sendo, portanto, lícito à parte 

lesada pugnar pela sua resolução, conforme art. 475 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos”.

Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação.

 No caso dos autos, verifico que o imóvel objeto do contrato já foi 

restituído ao autor, por força da decisão liminar proferida na ação cautelar 

em apenso (código 143770), devendo a parte autora restituir os valores 

desembolsados pela parte requerida.

 Quanto ao pedido de indenização pelo tempo em que deixou de usufruir o 

imóvel, verifico que assiste razão o autor, sendo que o período da 

indenização, entretanto, deve ocorrer durante o período em que houve o 

inadimplemento, ou seja, a partir da parcela vencida em 31/10/2008 até a 

data efetiva da reintegração dos autores à posse do imóvel em 

11/05/2012.

 Destaco que nesse sentido, inclusive, é o entendimento dos tribunais, 

inclusive do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere das ementas 

a seguir transcritas:

“AGRAVO REGIMENTAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

INADIMPLÊNCIA PELO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO DO 

CONTRATO. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O COMPRADOR PERMANECEU NO IMÓVEL SEM 

PAGAR AS PARCELAS. - É devido o pagamento de indenização pela 

fruição do bem a partir do momento em que o promitente comprador 

permanece no imóvel sem pagar as parcelas.” (AgRg no AgRg no REsp 

982.176/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 03/03/2008).

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO. AFASTADA A 

SÚMULA N. 115/STJ. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL DURANTE A 

INADIMPLÊNCIA. NÃO-COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. Os procuradores dos 

Estados ou do Distrito Federal estão desobrigados de provar sua 

capacidade postulatória, pois se trata de delegação de poderes 

decorrentes de sua nomeação. Afastada a aplicação da Súmula n. 

115/STJ. 2. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel, na hipótese em que o promitente-comprador deixa de pagar a 

prestação e continua usufruindo do imóvel, enseja ao promitente-vendedor 

o direito à indenização pelo uso do imóvel durante o período de 

inadimplência. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese 

versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios 

produzidos ao longo da demanda. 4. Aplica-se o óbice previsto na Súmula 

n. 282 do STF quando a questão infraconstitucional constante do recurso 

especial não foi enfocada no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos 

embargos de declaração opostos. 5. Agravo regimental provido para não 

conhecer do recurso especial.” (AgRg no REsp 696.712/DF, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2009, 

DJe 31/08/2009)

 Quanto à destruição total do aviário, verifico que restou comprovado nos 

autos através dos documentos de fls. 65, bem como pela certidão de fls. 

39, extraída da ação cautelar em apenso.

 No que diz respeito ao valor da indenização a título de fruição e 

deterioração, destaco que deverá ser aferido em liquidação de sentença, 

sendo esse, inclusive, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL - rescisão CONTRATUAL C/C BUSCA, APREENSÃO E 

DEPÓSITO - PROCEDÊNCIA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA DE MAQUINÁRIO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - 

INADIMPLEMENTO - rescisão DECLARADA - RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA rescisão - - PACTO QUE PREVÊ O A 

RETENÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR EM CASO DE 

rescisão PELA fruição E DETERIORAÇÃO DECORRENTE DO USO DO BEM 

- APURAÇÃO EM liquidação DE SENTENÇA - NECESSIDADE DE 

ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOÉ 

efeito da rescisão do contrato de compra e venda o retorno das partes ao 

status quo, o que implica na recomposição, tanto quanto possível, da 

situação assim como era antes.É cabível a condenação do comprador ao 

pagamento de perdas e danos a título de fruição do bem e sua 

deterioração, máxime se efetivou o pagamento de apenas uma parcela 

contratada, cujo quantum, deve ser abatido por ocasião da apuração do 

que é devido, em liquidação de sentença. (Ap 94542/2016, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

 Quanto às perdas e danos referentes à diferença entre o valor da dívida 

inadimplida pelo requerido e o valor do imóvel, verifico que razão não lhe 

assiste, uma vez que não restou demonstrado que o autor efetuou o 

pagamento do financiamento.

 No que tange à indenização por danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido.

In casu, além de não haver nos autos prova de lesão a direitos da 

personalidade ou à dignidade do autor, uma vez que seu nome sequer foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do 

requerido em relação ao financiamento do aviário, se trata de 

descumprimento contratual, o que por si só não é capaz de gerar 

transtorno e sofrimento indenizável.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 
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danos morais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE VENDA E COMPRA COM PEDIDO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE / INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DO INSTRUMENTO – CABIMENTO – ART. 

475 DO CC/2002 – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA DESCUMPRIDA – 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – 

ART. 397 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002 – OBRIGAÇÃO DOS 

DEVEDORES DE PAGAR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELOS 

CREDORES – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – ART. 408 DO CC/2002 – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS 

CONHECIDOS E AMBOS DESPROVIDOS. Diante do descumprimento 

contratual é lícito à parte lesada pelo inadimplemento pleitear a resolução 

do contrato, se não preferir exigir que ele seja cumprido, sendo cabível em 

quaisquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475 do CC). 

Nos termos do art. 397 do CC que “o inadimplemento da obrigação, positiva 

e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”, 

acrescentando seu parágrafo único “não havendo termo, a mora se 

constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. Devidamente 

constituída a mora, estão os devedores obrigados ao pagamento de todos 

os prejuízos sofridos e comprovados pelos credores. O devedor incorrerá 

na cláusula penal quando culposamente deixar de cumprir a obrigação ou 

se constitua em mora (art. 408 do CC). “A jurisprudência desta Corte 

Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em 

regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências 

fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgRg no AREsp 

391.324/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 29/05/2015) (TJ-MT, Ap 143982/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (Original sem grifo)

 Por fim, entendo perfeitamente possível a compensação do valor da 

indenização com o valor atualizado da parcela paga pelo requerido e que 

lhes deveria ser devolvida.

 Nesse sentido, também, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme ementa transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

CONTRATUAL E DE VALORES C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDENCIA - 

RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - rescisão DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO E CONCESSÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA CONSTRUTORA - 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS MEDIANTE compensação PELA 

fruição DO BEM - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - 

INADIMPLÊNCIA DOS ADQUIRENTES RECONHECIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.Se os adquirentes dos imóveis, autores da ação de revisão 

de valores cumulada com reparação por danos morais não cumpriram sua 

obrigação, os pedidos devem ser julgados improcedentes, por força do 

artigo 1.092 do Código Civil de 1916 e do artigo 476 do Novo Código Civil, 

segundo o qual "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes 

de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.Com 

isso, há que ser mantida a parcial procedência da ação reconvencional, a 

qual decretou a rescisão dos contratos de compra de imóvel, com 

reintegração de posse em favor da construtora, mediante a compensação 

dos valores pagos pelos compradores e o período de fruição do bem.-“ 

(TJ-MT, Ap 9709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

14/10/2015)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

inicial, declarando rescindido o contrato de compra e venda de fls. 21/23, 

determinando, por conseguinte, o restabelecimento do status quo ante, 

bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização pela 

deterioração do aviário e pelo período em que os autores deixaram de 

utilizar o imóvel, a partir no inadimplemento da parcela do financiamento 

31/10/2008 até a data efetiva da reintegração dos autores à posse do 

imóvel em 11/05/2012, devendo o valor ser apurado em liquidação de 

sentença, ficando permitida a compensação do valor da indenização com 

o valor pago pelo requerido.

 A título de sucumbência, reconhecendo sucumbência mínima pelo autor, 

condeno a parte requerida a pagar por inteiro as custas e despesas 

judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 08 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280681 Nr: 9516-66.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES, JOSÉ 

ARMANDO ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

NEIVA NOVELLO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos n.º 280681.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico na presente ação foi requerido o benefício 

da justiça gratuita, todavia, foi juntado aos autos somente a declaração de 

hipossuficiência e declaração de imposto de renda do embargante Lucas 

Pasolini Magalhães Soares.

 Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, possa trazer aos autos as demais declarações de hipossuficiência 

devidamente assinadas, bem como documentos para comprovar seu 

estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o 

pagamento.

Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Por fim, após sanadas estas irregularidades, apense-se o presente 

processo aos autos de código 273603 e 276700, a fim de evitar decisões 

conflitantes.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137181 Nr: 7505-11.2011.811.0055

 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: ESCRITÓRIO CONTÁBIL STORCK S/C LTDA, JACKSON 

ROBERTO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Autos nº: 137181.

 Vistos,

 Diga a parte requerida, em 05 dias, sobre os documentos de fls. 324/330 

e petitório de fls. 332/336.

 Após, informem as partes se existem outros provas para serem 

produzidas.

 Dando-se as partes por satisfeitas com as provas já produzidas, declaro 

encerrada a fase probatória e faculto manifestação escrita 

sucessivamente pelo prazo de 10 dias para cada parte.

 Registro que as considerações da parte autora acerca da perícia (fls. 

304/306) serão apreciadas na sentença.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280405 Nr: 9316-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS DUARTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280405.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da requerida, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 13/14).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276697 Nr: 6317-36.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DIEGO HENRIQUE 

MACIEL DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA 

MEDICOS ASSOCIADOS SC LTDA, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SIOMARA 

TENROLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 276697.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280678 Nr: 9510-59.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, ANA GONÇALINA DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA JOALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 280678.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281108 Nr: 9862-17.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, JDC.GASPAR-SC- 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 281108.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165964 Nr: 5022-03.2014.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO JOSE SANINI, VANIA LUCIA SANINI, 

CRISTIANO SANINI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 
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ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 165964.

 Natureza: Ação de cobrança.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requeridos: Cristiano Sanini ME e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança proposta em 30 de janeiro de 2014 pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Cristiano Sanini ME, Gelso José Sanini e 

Vania Lucia Sanini, todos já qualificados.

 Em suma, alega o banco Requerente que os Requeridos entabularam 

contrato de Abertura de Crédito BB Giro Flex, no valor original de R$ 

157.000,00, com vencimento final em 19/08/2013, para implementar sua 

atividade.

Aduz que os Requeridos se utilizaram do crédito, mas não honraram com 

a data estipulada para pagamento da cédula. Tentado o recebimento do 

crédito de forma extrajudicial, não obteve êxito.

Diante disso, pugna o Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento do montante devido (R$ 186.789,16 em 10/12/13).

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/27.

 A inicial foi recebida às fls. 28, sendo determinada a citação da parte 

Requerida para, querendo, apresentar contestação.

 Às fls. 55 foi citada a Requerida Vania, que não apresentou contestação.

 O Requerido Gelso, citado às fls. 70/vº, apresentou contestação às fls. 

71/80, alegando em sua defesa a violação do art. 46 do CDC, eis que não 

teve conhecimento das taxas de juros, bem como a ilegalidade da 

capitalização, dos juros abusivos e a descaracterização da mora.

 Às fls. 99/vº, foi citada a empresa Cristiano Sanini-ME, que não 

apresentou contestação.

 Às fls. 191/194 consta a impugnação apresentada pela parte Requerente.

 Determinada a indicação das provas a serem produzidas (fls. 196), 

apenas a parte Requerente se manifestou, informando que não pretende 

produzir nenhuma outra prova.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Pois bem. No caso dos autos, verifico que a parte Requerente logrou êxito 

em demonstrar os fatos que sustentam a inicial, tendo em vista que a 

instruiu com a via original do contrato de abertura de crédito entabulado 

entre as partes, devidamente assinado por todos os Requeridos, bem 

como demonstrativo do crédito.

Ademais, a parte Requerida não negou o inadimplemento, apenas alegou a 

violação ao Código de Defesa do Consumidor, bem como a ilegalidade do 

saldo devedor, tendo em vista a suposta abusiva capitalização dos juros e 

a descaracterização da mora.

Não obstante, verifico que a defesa apresentada pela parte Requerida não 

impugna de maneira específica as supostas ilegalidades e abusividades 

existentes no negócio jurídico celebrado, abordando os fatos de maneira 

superficial e genérica, sem qualquer meio de prova.

Destaco, ainda, que cabia à parte Requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do 

que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do 

qual não se desincumbiu, uma vez que não fez prova da ilegalidade da 

capitalização e dos juros abusivos.

Outrossim, com relação as alegações da parte Requerida de violação do 

art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de 

informação quanto a taxa de juros, entendo que não prosperam, tendo em 

vista que está previsto no contrato pactuado pelas partes a cobrança das 

taxas de juros.

No tocante a capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a vigência da Medida 

Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida está a 

capitalização mensal dos juros. Neste sentido colaciono os seguintes 

julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO 

INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA 

PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. 

POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 

973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 

24.9.2012).

2. Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e 

dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre 

as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 

285-A do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. AgRg no REsp 

1415719 MA 2013/0359153-8. Quarta Turma. Ministra Maria Isabel Gallotti. 

Julgado em 17/12/2013. Publicado em 04/02/2014).

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315).

No caso em apreço, verifico que restou previsto no contrato que os juros 

remuneratórios seriam capitalizados mensalmente. Logo, não há que se 

afastar a cobrança capitalizada dos juros.

Ademais, observo que a parte Requerida não provou que a taxa de juros 

aplicada destoou muito da média do mercado, de modo que não há 

justificativa para intervenção judicial.

No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005).

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

In casu, verifico que não restou comprovada a cobrança da comissão de 

permanência de forma cumulada, portanto, inexiste excesso de cobrança 

nesse sentido.

Desta forma, não existe nenhuma ilegalidade nos encargos e juros 

apontados pela parte Requerida, pois, todos estão sendo exigidos dentro 

dos limites previstos pela legislação, motivo pela qual não há 

descaracterização da mora.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para condenar a 

parte Requerida a pagar o valor descrito na inicial (R$ 186.789,16), 

acrescidos dos juros e encargos pactuados.

 A título de sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 237 de 714



 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147845 Nr: 7679-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO VERSI SEQUINEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE SOARES CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRINA JULIANA CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos nº: 147845.

 Vistos,

 Identifique-se o processo como prioritário (autor é idoso).

 Defiro os pedidos formulados às fls. 603/605 pelo Sr. Perito.

 Providencie a parte autora, com urgência, os documentos requisitados 

pelo Sr. Perito no item 6.1 (fls. 605).

 Assinalo para cumprimento o prazo de 10 dias.

 Feito isto, oficie-se o INTERMAT solicitando cópia dos mapas/mosaicos, 

sendo que esta providência deverá ser tomada em até 05 dias.

 Registro que a Sra. Gestora deverá, independentemente de nova 

conclusão, reiterar o ofício ao INTERMAT, agora sob pena de crime de 

desobediência, caso não seja obedecido o prazo acima assinalado.

 Feito isto, concedo 10 dias ao Sr. Perito para iniciar os trabalhos periciais, 

sendo que este processo deve ser priorizado, uma vez que o autor é 

idoso e o feito se arrasta há longa data.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152526 Nr: 1175-27.2013.811.0055

 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: MILACK MIRANDA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP

 Autos nº: 152526.

Natureza: Revisional.

Requerente: Milack Miranda da Conceição.

Requerido: Banco Daycoval S/A.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária de revisão contratual e anulação de cláusulas 

ilegais com pedido de tutela antecipada proposta por Milack Miranda da 

Conceição em desfavor de Banco Daycoval S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizados vários atos processuais, às fls. 98/103 foi prolatada sentença, 

julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o 

Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Às fls. 105/128 o Requerido interpôs Recurso de Apelação, tendo o 

mesmo sido conhecido em parte e nessa negado seguimento, conforme 

fls. 140/142.

Às fls. 147/148 o banco Requerido juntou o comprovante de pagamento da 

condenação, referente aos honorários advocatícios, e às fls. 149, juntou 

planilha de recálculo do contrato.

A execução foi extinta às fls. 154, por satisfação da obrigação.

Às fls. 166/168, as partes informaram a realização de um acordo, 

pugnando pela sua homologação.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 166/168.

Ademais, intime-se o banco Requerido para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o cumprimento do acordo, eis que já decorreu o prazo previsto 

para quitação do mesmo, com a advertência de que o processo será 

extinto pelo pagamento em caso de inércia.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Requerente, conforme 

pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 185217 Nr: 2844-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ADOLFO MINARI, MARIA ROSA MINARI, JOSÉ 

AUGUSTO AMATTI MINARI, ALBERTO MINARI, REGINA DOLORES MINARI 

RODRIGUES, SEBASTIAO PAULO MINARI, APARECIDA IZAURA MINARI, 

PEDRO GERALDO MINARI, JOAO LUIZ MINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP: 

211.648

 Autos nº: 185217.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 220/222. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora Banco do Brasil S/A seja intimada para pagar a sua quota parte 

do débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo 

a intimação observar a regra dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de 

Processo Civil.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

No que tange ao cumprimento de sentença em relação a exibição de 

documentos, nos moldes da sentença de fls. 187/189, determino a busca 

e apreensão dos documentos requeridos pela Exequente, devendo ser 

observado o disposto no art. 536, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Caso reste infrutífera a busca e apreensão, apreciarei o pedido de 

fixação de multa diária e de litigância de má-fé.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de junho de 2018.
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Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 128288 Nr: 7154-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENETH FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Autos nº: 128288.

Vistos,

Diante da petição de fls. 376, intime-se a parte requerente para se 

manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 08 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145758 Nr: 5450-53.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. CALEGARINI COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS -ME, VAGNER MARTINS CALEGARINI, GERSON DE 

CASTRO MARQUES

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BIAVA DE PAIVA - 

OAB:MT-11.460

 Autos nº: 145758.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200719 Nr: 15294-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ALBERTO WOLFART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 200719.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270667 Nr: 1716-84.2018.811.0055

 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: DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTADORA EXPORTADORA 

E DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DE OLIVEIRA 

MONTEIRO - OAB:23167/A

 Autos nº: 270667.

Vistos,

Inicialmente, verifico que as petições juntadas pela parte Requerida não 

estão assinadas.

Assim sendo, tratando-se de vício passível de ser sanado, intime-se o 

procurador constituído pela Requerida para que, no prazo de 15 quinze 

dias, assine as petições de fls. 27/28, 94/98 (contestação), 101 e 103.

Ademais, quanto ao petitório de fls. 101, cumpre-me anotar que referida 

análise deve ser realizada nos autos do Agravo de Instrumento no 

Tribunal de Justiça, eis que competente para processamento e julgamento 

do mesmo.

Outrossim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar acerca da petição de fls. 103/105.

Quanto ao petitório de fls. 108, verifico que a parte Requerente pugna por 

novo pedido de tutela antecipada, requerendo que seja oficiado o banco 

Santander, bem como os órgãos de proteção ao crédito, para que realizem 

a baixa de seu nome.

Contudo, entendo que, por ora, não é o caso de deferimento do petitório, 

tendo em vista a modificação do pedido inicial, bem como em decorrência 

da petição juntada às fls. 103/105 que informa que a Requerida 

encaminhou ao banco declaração de quitação do débito.

Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147429 Nr: 7221-66.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GILBERTO MARTINS, IVANILDE LUIZ SOUZA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE PANORAMA LTDA, 

TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, WILSON JOAO CHASTALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:MT: 14266-B, HUMBERTO SILVA QUEIROZ 

- OAB:3571-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 147429.

 Vistos,

 Intime-se a empresa requerida Transportes Panorama LTDA para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento referente a 

indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, bem como 

para a denunciada Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A 

apresentar o comprovante de pagamento referente ao título de reembolso 

dos honorários contratuais, conforme dispõe o “item 12, a)” do termo de 

acordo de fls. 479/480.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 242435 Nr: 10803-98.2017.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NATAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT

 Autos nº: 242435.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 82/83. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265020 Nr: 28424-11.2017.811.0055

 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: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, Thiago Augusto Gonçalves Bozelli - 

OAB:OAB/MT: 20949-A

 Autos nº. 265020.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que não foi analisado o pedido de 

inversão do ônus da prova, razão pela qual passo a apreciá-lo.

 A inversão do ônus da prova é um dos direitos assegurados pelo Código 

de Defesa do Consumidor ao consumidor, como forma de facilitar seu 

acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei n.º 8.078/90, 

desde que presentes os requisitos.

 Desse modo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma 

automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, tratando-se de relação de consumo, entendo demonstrada a 

presença dos requisitos acima, principalmente em razão da dificuldade da 

parte Requerente produzir as provas relativas à alteração dos dados 

cadastrais junto a empresa Requerida, referente ao débito automático em 

conta, razão pela qual, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, inverto o ônus da prova.

Ademais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado da lide.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232310 Nr: 21345-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNDHER GOMES DUARTE

 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:

 Autos nº: 232310.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 
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ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser buscados 

diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI local.

 Assim, fica a parte Exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228512 Nr: 17177-67.2016.811.0055

 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: AZIMUTE VIGILANCIA E SEGURANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341, MARCUS 

VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL 

FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Autos nº: 228512.

 Vistos,

 Sem mais delongas, é o caso de se acolher os embargos de declaração 

de fls. 306/307 para o fim de ser sanada a omissão apontada, ficando o 

dispositivo da sentença de fls. 297/304 da seguinte forma:

 “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para declarar rescindido o contrato de compra de veículo objeto 

dos autos e condenar as requeridas, solidariamente, a restituição, na 

forma simples, do valor de R$ 121.220,00, bem como ao pagamento do 

valor de R$ 1.001,58 a título de danos materiais, restando confirmada a 

liminar concedida às fls. 87/89, ficando expressamente reconhecido o 

cumprimento parcial da obrigação em razão do levantamento de fls. 292. 

Ambos os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir do 

desembolso, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida da 

requerida que foi por último citada.”

 No mais, verifico que houve pagamento pela Ford às fls. 309/311.

 Assim, diga a parte autora em 05 dias, devendo dizer se concorda com o 

valor depositado.

 Havendo concordância, o processo deverá ser arquivado com as baixas 

necessárias após a certidão de trânsito.

 Não havendo concordância, conclusos para decisão.

 Em qualquer caso, fica desde já autorizado o levantamento do valor 

depositado às fls. 309/311, eis que é incontroverso.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 12 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119413 Nr: 9345-27.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RICARDO EIDT, LUCIANA DE SOUZA EIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 Autos nº: 119413.

 Vistos,

 Trata-se de ação ordinária declaratória com repetiçãodo indébito com 

pedido liminar ajuizada por Mauro Ricardo Eidt e Luciana de Souza Eidt, em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, nos termos da inicial de fls. 08/17.

 A ação foi julgada procedente, conforme sentença de fls. 35/45, tendo a 

sentença sido mantida em sede recursal (fls. 311/312).

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 391/392 foi proferida decisão 

determinando a liquidação, sendo que às fls. 403 nomeou-se perito, que 

apresentou os cálculos de fls. 429/461, restando apurado em favor do 

autor R$ 20.624,50 (fls. 436).

 Às fls. 464 a parte autora concordou com os cálculos, sendo que a parte 

requerida manteve-se inerte.

 Registro que às fls. 391/392 este Juízo havia postergado a análise dos 

petitórios de fls. 356/361 e fls. 365/370.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro lugar, libere-se ao Sr. Perito o remanescente dos honorários.

 Expeça-se alvará.

 Diante da certidão de fls. 466 e do petitório de fls. 464, entendo que devo 

homologar os cálculos de fls. 429/461, restando apurado em favor do 

autor R$ 20.624,50 (fls. 436).

 Ante o exposto, homologo os cálculos de fls. 429/461, restando apurado 

em favor do autor R$ 20.624,50 (fls. 436), isso em 31/01/18.

 Quanto ao prosseguimento do feito, diga a parte autora em 15 dias.

 Registro que os pedidos de fls. 356/361 e fls. 365/370 ficam novamente 

postergados, uma vez que não há dinheiro penhorado nos autos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150550 Nr: 10624-43.2012.811.0055

 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: CLAUDIO SCHECHELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Autos nº: 150550.

 Vistos,

 Acolho o pedido de fls. 483.

 Postergo a obrigação de pagar o remanescente dos honorários, devendo 

a parte fazê-lo em até 05 dias após a entrega do laudo.

 Libere-se para o Sr. Perito o valor já depositado, devendo ser iniciados os 

trabalhos periciais.

 Cumpra-se.
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 Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 700-37.2014.811.0055

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163453.

 Natureza: Ação de busca e apreensão.

Requerente: Banco Panamericano S.A.

 Requerido: Valteir Pereira Lopes.

 Vistos,

 Banco Panamericano S.A. ajuizou a presente ação de busca e apreensão 

em face de Valteir Pereira Lopes, ambos qualificados na inicial, com 

fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a apreensão do bem descrito 

na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, da 

tentativa de notificação pessoal do requerido.

 Deferida a liminar, o bem foi apreendido e depositado (fls. 44).

 Realizados vários atos processuais, o Requerido foi finalmente citado 

pessoalmente às fls. 161, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

para consignar o equivalente ou apresentar contestação (fls. 167).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Dessa forma, diante da inadimplência da parte requerida com relação às 

prestações do contrato de financiamento, ela passa a ter a posse injusta 

sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 12 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223974 Nr: 13340-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILDO JONAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223974.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 60 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274138 Nr: 4379-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274138.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 25 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, comprovando a mora, sob pena de 

indeferimento da inicial.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 269159 Nr: 143-11.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.AMPERE-PR, EDSON FRANCISCO BUENO 

LAZZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANE DALAROZA BARBACOVI - 

OAB:47.858-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 269159.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 60, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 08 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160768 Nr: 10884-86.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO MIGUEL PAULISTA-SP, WAGNER PONTES 

AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELKISEDEK DONADON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI COSTA DOS SANTOS - 

OAB:185.463/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robery Bueno da Silveira - 

OAB:303.253-SP

 Autos nº: 160768.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 175, devolva-se a presente deprecata com as 

nossas homenagens.

 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 08 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249676 Nr: 16369-28.2017.811.0055

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE PEREIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7683-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 249676.

 Vistos,

 Citada pessoalmente, a parte requerida não efetuou o pagamento do 

débito, nem mesmo apresentou embargos, sendo requerida a conversão 

em título executivo judicial pelo requerente (fls. 46).

 É o necessário à análise e decisão.

 Não cumprido o mandado e não oferecidos os embargos, nos termos do 

art. 701, § 2º, do CPC, fica constituído o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo.

 Ante o exposto, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 

determino que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, desde já defiro a utilização do sistema RENAJUD 

para que seja feita a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Por fim, caso nenhuma dessas providências (BACENJUD e RENAJUD) 

surta resultado, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148609 Nr: 8513-86.2012.811.0055

 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): SIDNEY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 148609.

 Vistos,

 Devido o lapso temporal da suspensão do processo requerida às fls. 118 

já ter se exaurido, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260973 Nr: 25595-57.2017.811.0055

 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: ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI GUZATTI, 

ELEONOR OGLIARI, José Luis Steffen, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER 

STEFFEN, IZILDETE DE LOURDES DIAVAN OGLIARI, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271342 Nr: 2284-03.2018.811.0055

 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: MARISTELA MAGALHÃES MENDES IBANHEZ, LUIZ 

FERNANDO IBANHEZ, MAXIMIANO MAGALHÃES MENDES

 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:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152392 Nr: 1030-68.2013.811.0055

 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: JOSE RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104312 Nr: 3111-63.2008.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Certifico que a sentença retro, transitou em julgado sem interposição de 

recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132272 Nr: 2117-30.2011.811.0055

 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: JCDL, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, JCDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI FORTUNATO DO 

PRADO - OAB:16020, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, LUIS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.934, LUIS FERNANDO NEVES - 

OAB:3.934-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 6.409/6.414, transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131441 Nr: 1167-21.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE F. V. FREGADOLLI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105617 Nr: 4367-41.2008.811.0055

 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: ESPOLIO DE MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA, 

RAMIRO RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. 203 "in fine" impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para 

extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248881 Nr: 15690-28.2017.811.0055

 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: VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:OAB/MT 8.521, MARCELO GUIMARÃES - OAB:10856/AM

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 130/137, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264208 Nr: 27830-94.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAGNO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA 

APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da proposta de 

acordo apresentada pelo requerido as 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132131 Nr: 1953-65.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA SURUBI DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito bem como manifestar acerca da certidão de folhas 197: Certifico 

que decorreu o prazo e a parte executada não manifestou quanto à 

realização de audiência de conciliação apesar de devidamente intimada 

conforme ciente as folhas 190 e certidão de folhas 193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249468 Nr: 16226-39.2017.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL LEANDRO DOS 

SANTOS, DELMIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do 

complemento de diligencia do oficial de justiça: Diligencia a complementar$ 

381,00 (Trezentos e oitenta e um reais). Que deverá ser depositada por 

meio de guia disponibilizada no LINK – http://arrecadação. 

tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito Indicando o Oficial de Justiça ANTONIO 

AUGUSTO RIBEIRO, para recebimento dos valores tudo conforme o que 

determina o Provimento 07/2017-CGJ/TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135793 Nr: 5997-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, RODRIGO NUSS - 

OAB:OAB/MT 16.509

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

impugnação a penhora de folhas 214/224.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 215594 Nr: 6502-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos. 1. Sai a Defesa para que no prazo de 05 dias apresente o 

endereço da testemunha Rosivaine dos Santos de Oliveira e do acusado 

Eliel Maciel da Silva, após concluso para redesignar nova data para 

realização de audiência. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165467 Nr: 4144-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Vistos em correição.

1 - A defesa foi intimada em audiencia a se manifestar quanto a 

testemunha por ela arrolada e que não foi encontrada, porém não se 

manifestou, o que deverá ser certificado.

Cabe ressaltar que a intimação é por meio de carga dos autos quanto a 

Defensoria Pública e Ministerio Público, o que deve ser observado 

doravante pelo gabinete e secretaria.

2 - Outrossim, designo audiencia para interrogatorio do acusado para o dia 

14 de agosto de 2018 às 14:40 horas. Intime-se o acusado no endereço 

constante de fls. 95. Outrossim, o advogado constituido pelo mesmo será 

intimado via DJE.

Intime-se o MP. Cumpra-se com urgencia por se tratar de processo 

inserido em meta prioritaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165467 Nr: 4144-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 dia 14/08/2018 as 14:30 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211924 Nr: 3555-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARRENILKIS MASSAVI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Abra-se vista a Defesa para apresentação de alegações finais escritas, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Em seguida, conclusos para sentença.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279897 Nr: 8929-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CRESPO PRETEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:OAB/MT12079

 Autos nº: 8929-44.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 279897.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 19 de julho de 2018, às 17h40min, para realização da 

audiência de interrogatório do réu Renan Crespo Pretel, que deverá ser 

INTIMADO a comparecer devidamente acompanhado de advogado, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 24 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277041 Nr: 6608-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.ARIPUANÃ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DALPIAZ, MARCELO DE SOUZA 

DELFINO COELHO, WALTER DE PAULO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-, JÚLIO CÉSAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437 OAB/MT

 Autos nº: 6608-36.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 277041.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 19 de julho de 2018, às 1400 horas, para oitiva da 

testemunha Roberto Carlos de Souza Cruz, que deverá ser REQUISITADA 

junto ao Comando Militar respectivo a 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 às Defesas.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 18 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 161209 Nr: 11647-87.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 
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OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 11647-87.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 161209.

Vistos etc.

1. Diante do comparecimento espontâneo do réu nos autos, o feito deve 

retomar seu curso. Assim, analisando a resposta apresentada pelo réu às 

fls. 51/52 e tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 13h40min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 05 verso) e pela defesa (fls. 53).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. CUMPRA-SE. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 23 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245965 Nr: 13511-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 13511-24.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 245965.

Vistos etc.

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, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 

2018, às 16h30min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 07 – a renumerar) e na resposta 

(fls. 55).

3.1 REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares, para comparecerem à audiência supra designada, conforme 

preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

4. No mais, compulsando com acuidade os autos, vislumbro que o 

Ministério Público, às fls. 63/63 verso, opinou pela remessa das armas de 

fogo e munições apreendidas ao Exército Brasileiro.

Ademais, instada a se manifestar, a defesa técnica, às fls. 53/55, ao 

apresentar resposta, quedou-se inerte quanto à destinação dos objetos 

retidos nos autos.

Desse modo, considerando que os registros acostados às fls. 56 não 

dizem respeito às armas de fogo apreendidas nos autos, em consonância 

com a cota ministerial, REMETAM-SE os referidos objetos ao Exército 

Brasileiro, haja vista que foram devidamente periciados, com fulcro no 

artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

5. RENUMEREM-SE as páginas dos autos desde a peça vestibular, haja 

vista que foram numeradas de forma errônea. De tudo, CERTIFIQUE-SE.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247848 Nr: 15019-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, SAMUEL 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva das 

testemunhas de defesa Talissa Soares Freitas e Márcia Aparecida 

Mendes, externada pela Defesa técnica nesta oportunidade. 2) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defensoria Pública, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 3) Após cumprido 

o item anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HERMOGENES BEATO BARBOZA CARDOSO (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 30/07/2018, às 13h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

HEBER MARIANO GONCALVES OAB - MT22186/O (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA SAWARIS (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 30/07/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001493-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ARRUDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 24/07/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANTONIO DE ALMEIDA (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 24/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. ALEGRINI VEICULOS - 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 30/07/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OBRDAN DE ANDRADE FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SOUZA DE ARAUJO (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 30/07/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEODORO DE SOUSA (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 30/07/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JOSE DE ANDRADE & CIA 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 30/07/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TV FONTE AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELITI RESTAURANTES 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 30/07/2018, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001485-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 23/07/2018, às 17h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AYALA MENDONCA (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 24/07/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AYALA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO CARTÕES 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 24/07/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AYALA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 24/07/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001491-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO OAB - MT0006160A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LINO (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 24/07/2018, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DIAS RIBEIRO (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 24/07/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE SOUZA (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 23/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001477-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI MARQUES ROQUE (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 23/07/2018, às 15h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001478-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TANGARA CLINICA ODONTOLOGICA DO POVO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/07/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ROMERO MAURILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Faculto ao reclamante a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que junte aos autos comprovante de endereço em seu nome 

ou que justifique a juntada de comprovante de endereço em nome de 

terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de julho de 2017. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES DE SOUZA PEDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no Id 13526979, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-93.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RAFAELLA EGUES DE PAULA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000462-93.2017.8.11.0055 Exequente: Anderson Rodrigues da 

Silva – ME Executada: Ana Rafaella Egues de Paula PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado determinou a intimação do 

exequente para manifestação nos autos, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito (cf. ID n. 10905757). Neste contexto, houve intimação 

do exequente (cf. ID n. 14129590 e 14368875), entretanto o prazo 

determinado transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 12894251). 

Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo 

ao dispor que: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 53, § 

4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 22 de maio 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, 22 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO EDUARDO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GARCIA SIMOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000294-57.2018.8.11.0055 Autor: Celso Eduardo Morais Ré: 

Adriana Garcia Simões PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, trata-se de ação 

monitória fundada em cheque prescrito. Entretanto, dado o caráter 

especialíssimo do rito procedimental da Lei nº 9.099/95, descabe o 

processamento desta perante o Juizado Especial. Tanto é assim, que o 

art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, prevê caso de extinção do processo sem 

julgamento de mérito, “quando inadmissível o procedimento instituído por 

esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação.” Nesse sentido: 

“Ação monitória – Ajuizamento no Juizado Cível – Impossibilidade – 

Incompatibilidade de ritos – Recurso não provido.” (Recurso 931, 2º 

Colégio Recursal da Capital-SP, rel. Juiz Rodrigues Teixeira, RJE 6:95) 

AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

1.Insurge-se o requerente contra a r. sentença de fls. 15/16 que julgou 

extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de 

pressupostos processuais e condições da ação, nos termos no art. 267, 

IV do CPC/1973. 2. A sentença não merece reparos, visto que a Lei dos 

Juizados Especiais possuir rito que não se compatibiliza com o rito da 

ação monitória, regulado pelo Código de Processo Civil. 3.Nesse sentido, a 

Jurisprudência: "(...). 2. Conforme texto legal específico, a ação monitória 

tem rito próprio que não se adapta ao rito dos Juizados Especiais Cíveis. 

(...). 4. A flagrante diferença do rito da ação monitória com o rito da ação 

de cognição submetida ao rito dos juizados especiais cíveis impede seu 

processamento nesta sede especial. Neste sentido Acórdão n. 329014, 

20080110097309ACJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 14/11/2008. Pág.: 

108, e Acórdão nr. 192531, 20030110884390ACJ, Relator: TEOFILO 

CAETANO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicado no DJU SECAO 3: 31/05/2004. Pág.: 54. 5. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula 

de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários 

advocatícios à falta de contrarrazões. (Acórdão n.652473, 

20120310280242ACJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 14/02/2013. Pág.: 240, partes: 

Jonaton Moraes da Rocha X Raimundo Arthur da Silva) 4.A questão 

também já restou analisada pelo Eg. TJDFT: "(...). 2 - Tratando-se de ação 

monitória, porque de procedimento especial, e não comum, com rito 

próprio, que privilegia os princípios da informalidade e oralidade, não pode 

ser ajuizada nos juizados especiais. 3 - Agravo provido. (Acórdão 

n.743478, 20130020257448AGI, Relator: JAIR SOARES, 6ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 17/12/2013. Pág.: 152, 

partes: CEB X Eriscstel Construções Ltda.) 5.Anoto, por fim, que a análise 

quanto à compatibilidade de ritos foi realizada tendo por base os preceitos 

do CPC de 1973, vigente à época da propositura da demanda e da 

prolação da sentença atacada, Saliento ainda que referidos preceitos 

procedimentais foram mantidos no CPC de 2015. 6.Recurso CONHECIDO e 

NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Custas e honorários pelos recorrentes vencidos, estes 

últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à 

fl. 33. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto 

no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.938968, 20150910215159ACJ, 

Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/05/2016, Publicado 

no DJE: 09/05/2016. Pág.: 387) 3. Neste contexto, com fundamento 51, II 

do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

15 de maio 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, 15 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 
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carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13564215. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. A reclamante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com indenização por dano moral postulando em sede de medida 

de urgência que seja determinada a suspensão dos descontos referentes 

ao contrato descrito na inicial, alegando que não pactuou nenhuma 

negociação com a reclamada. Decido. Do disposto no art. 300 do Código 

de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a prova 

inequívoca dos fatos, que levam à verossimilhança do alegado, 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 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a analise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido desconto na folha de pagamento do benefício da 

autora. São verossímeis as alegações da reclamante, no sentido de que 

não assumiu a obrigação em tela, uma vez que, tivesse contratado 

serviços de cartão de crédito , bastaria ela solicitar o cancelamento deste 

junto à reclamada. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que os 

descontos das parcelas, que são em valor considerável, podem 

comprometer inclusive a sobrevivência da autora, daí exsurgindo, com 

grande probabilidade, prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito e os 

indevidos descontos das parcelas, e o periculum in mora, vez que os 

citados descontos podem causar prejuízos à reclamante e, caso não 

sejam suspensos, certamente causarão outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que nunca efetuou negociação com a 

reclamada, e que, em razão disso, os descontos das parcelas do contrato 

discutido na inicial são indevidos. Levando em consideração o grande 

número de inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras 

de produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente 

de falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé, soa verossímil a 

alegação da reclamante, aliado ao fato de que não seria possível lhe impor 

a produção de prova de fato negativo, devendo a prova da existência da 

negociação e da pendência do débito, se for o caso, ser produzida pela 

empresa reclamada. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da reclamante. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 

300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a 

concessão de tutela antecipada a fim de determinar que a reclamada se 

abstenha de efetuar descontos referentes ao contrato nº 

97-826826308-17, no benefício de titularidade da reclamante, sob pena de 

multa, que fixo em R$1.000,00 (mil) reais. 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, 11 de junho de 2018. FRANCISCO NEY GAIVA Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PROCAFE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS Trata-se de execução de título extrajudicial, com pedido de medida 

de urgência consistente em determinar a penhora de valores on-line e 

restrição no RENAJUD, do valor que está sendo executado. 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 prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, 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 adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

analise 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. Pelo teor do 

pedido formulado, vislumbro que possui 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 

angariado pelo executado. Frise-se que a medida excepcional de 

indisponibilidade de bens só é admitida quando, efetivamente, estiver 

comprovado que o devedor tenta dilapidar o patrimônio com intuito 

fraudulento. Outrossim, prima facie, sob um 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. Isso porque o exequente alega 

apenas que o executado não efetuou o pagamento do título na data 

aprazada. O exequente em momento algum informa que há depreciação do 

patrimônio do executado, mas tão somente que ele manteve-se inerte, 

mesmo instado por diversas vezes, a pagar o débito. Assim, diante de 

tamanha fragilidade da prova amealhada, reputo altamente temerário 

deferir a pretendida cautelar de indisponibilidade de bens, uma vez que tal 

medida poderá importar em indevida interferência na esfera de interesses 

patrimoniais dos contratantes. Portanto, ausentes os requisitos para a 

declaração de indisponibilidade dos valores, vez que sequer há 

comprovação do intuito inequívoco de dilapidação de bens com finalidade 

fraudulenta, o indeferimento da liminar é a medida que se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de valores, formulado pelo 

exequente. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 
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bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 11 de junho de 2018 

FRANCISCO NEY GAIVA Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27303 Nr: 1347-72.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR J COPETTI NOVACZYK 

- OAB:5346-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.772,10 (Um mil, 

setecentos e setenta e dois reais e dez centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma 

separada, sendo R$ 886,05 (Oitocentos e oitenta e seis reais e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 886,05 

(Oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002052-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. J. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002052-04.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: VANDERLEI JOSE DELLALIBERA REQUERIDO: ANIZIA 

ALVES CAETANO Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de União 

Estável com Dissolução e Divisão de Patrimônio, com Pedido Liminar para 

Ocupação do Imóvel do Casal” ajuizada por VANDERLEI JOSE 

DELLALIBERA em face de ANIZIA ALVES CAETANO, alegando, em 

síntese, que conviveu maritalmente com a requerida por aproximadamente 

10 (dez) anos, estando separados desde o maio/2018. Afirma que durante 

a união adquiriram os seguintes bens: a) um imóvel financiado avaliado em 

R$ 110.000,00; b) um trailer avaliado em R$ 8.000,00; c) um veículo Parati 

ano 2007/2008 avaliado em R$ 20.000,00; e d) uma moto Honda Biz ano 

2004 avaliada em R$ 4.000,00. Quanto às dívidas, afirma a existência de 

financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica Federal, com parcelas 

mensais de R$ 247,97, vencendo-se em maio/2018 a parcela nº 74 do total 

de 300 parcelas. Relata que em maio/2015 o casal se mudou para Várzea 

Grande/MT e alugou o referido imóvel que adquiriram juntos nesta 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Segue narrando que após a 

separação (em maio/2018) solicitou a desocupação do imóvel à inquilina e 

deu início à mudança, a qual foi interrompida em razão da requerida ter 

trocado todos os cadeados e supostamente alugado a casa para terceiro, 

embora não tenha apresentado contrato e o imóvel não aparentar estar 

sendo habitado. Afirma que a requerida pretende vender o imóvel pelo 

valor de R$ 30.000,00, ao passo que o valor de mercado seria de R$ 

110.000,00. Afirma, ainda, que fez proposta para adquirir a cota parte dos 

bens da requerida pelo valor de R$ 50.000,00, porém a mesma não 

aceitou. Sustenta que é portador de neoplasia maligna e que está desde o 

dia 19/05/2018 sem abrigo, sem rendimentos, sem condições para exercer 

atividade laboral e dormindo juntamente com seu filho adolescente dentro 

do carro e no chão, em sistema de revezamento. Requer a concessão de 

tutela urgência a fim de obter a posse do imóvel e dos bens que lá 

guarnecem, advertindo a autora a não vender o bem sem a sua anuência. 

Ao final, pretende a o reconhecimento da união estável e a partilha dos 

bens em comum. 2. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a 

concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, exigindo, pois, cautela e segurança 

por parte do Juízo para sua concessão. No caso em apreço, a despeito 

dos documentos que instruem a inicial apontarem indícios da existência da 

união estável relatada, entendo necessária a oitiva da parte contrária, pois 

não está suficientemente demonstrada a atual situação do imóvel que o 

autor pretende ter a posse reintegrada, sobretudo se está alugado ou não 

(fato que pode envolver direitos de terceiras pessoas), e também quem 

está pagando as parcelas do financiamento contraído em nome da 

requerida. Por outro lado, a precariedade de condições aduzida pelo autor 

merece ponderação, pois ele mesmo afirma que fez proposta no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para adquirir a cota parte da requerida 

sobre os bens amealhados na constância da união, e, segundo consta, 

está o autor na posse do veículo e do trailer arrolados como bens a serem 

partilhados. Entretanto, ponderando as circunstâncias que envolvem o 

presente feito, e objetivando resguardar o imóvel que supostamente 

compõe a partilha a ser realizada, tenho como prudente determinar a 

averbação da existência da presente ação à margem da matrícula do 

imóvel descrito na inicial e que se encontra registrado somente em nome 

da requerida (matrícula constante no id 13438366). Calha registrar que o 

art. 297 do CPC prevê a possibilidade de que o magistrado use do poder 

geral de cautela para evitar danos graves ou de difícil reparação às 

partes. 3. Sendo assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca solicitando a averbação da existência da presente ação à 

margem da matrícula nº 18.436. 3.1. Designo audiência de conciliação para 

o dia 08/08/2018, às 14h00min. 3.2. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento, intimando-a também acerca do conteúdo da presente 

decisão, devendo o mandado, no mais, conter apenas os dados 

necessários à audiência e estar desacompanhado de cópia da petição 

inicial (art. 695, §1º, CPC). Na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos (art. 695, 
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§4º, CPC). Não realizado o acordo, passarão a incidir, a partir de então, as 

normas do procedimento comum, observado o art. 335 do CPC, hipótese 

em que o prazo para defesa se iniciará da data da audiência. O não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré 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 (art. 334, §8º). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002055-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS TORRES GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VALENTIM PERTILE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002055-56.2018.8.11.0045. AUTOR: 

JACONIAS TORRES GALVAO RÉU: LUIZ VALENTIM PERTILE Vistos etc. I. 

Na esteira do disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, e art. 287, 

todos do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de indicar: a) instrumento procuratório do 

Sr. Jaconias Torres Galvão que confira poderes ao advogado constituído 

para representa-lo em juízo; c) comprovar a miserabilidade econômica 

aduzida na inicial do autor, juntando documentos necessários para a 

prova de tal fato, tais como imposto de renda, sob pena de indeferimento 

do benefício da gratuidade de justiça; II. Após, venham conclusos. III. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001907-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIMAGRAIN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO OAB - PR0023378A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOULHOSA & CIA LTDA (EXECUTADO)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001907-45.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: LIMAGRAIN BRASIL S.A. EXECUTADO: BOULHOSA & CIA 

LTDA, CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA, PAULA MECCA FABRIN 

BOULHOSA Vistos etc. I.Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

II.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III.Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV.Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V.Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001958-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO VENTURELI CAMPOS - ME (EXECUTADO)

OTAVIO VENTURELI CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001958-56.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: OTAVIO 

VENTURELI CAMPOS - ME, OTAVIO VENTURELI CAMPOS Vistos etc. 

I.Processe-se independentemente do pagamento de custas, nos termos do 

artigo 39 da Lei nº 6.830/80. II.Cite-se a parte executada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da dívida ou garanta a 

execução na forma do que dispõe o artigo 9º, da LEF, sob pena de a 

penhora recair sob qualquer bem indicado, exceto os legalmente 

impenhoráveis. III.Decorrido o prazo sem a providência supra, proceda-se 

a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 

observado o procedimento previsto no artigo 10 e seguintes da Lei nº 

6.830/80. IV.Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para as regras de citação 

escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF (bem como para o 

regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, “6.16.26.49” e “6.16.26.50”, 

todos da CNGC), expedindo-se o necessário para tanto. V.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002045-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR LODI (EXECUTADO)

VALDEMAR LODI ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002045-12.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: VALDEMAR LODI 

ME - ME, VALDEMAR LODI Vistos etc. I.Processe-se independentemente 

do pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. 

II.Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 

artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III.Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV.Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002203-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES DA SILVA (EXECUTADO)

GERO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROGERIO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002203-67.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GERO 

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, ROGERIO DE FREITAS, MARIA 

INES DA SILVA Vistos etc. I.Processe-se independentemente do 

pagamento de custas, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/80. 

II.Cite-se a parte executada para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

pagamento da dívida ou garanta a execução na forma do que dispõe o 
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artigo 9º, da LEF, sob pena de a penhora recair sob qualquer bem 

indicado, exceto os legalmente impenhoráveis. III.Decorrido o prazo sem a 

providência supra, proceda-se a penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação da dívida, observado o procedimento previsto no artigo 

10 e seguintes da Lei nº 6.830/80. IV.Atente-se o(a) Sr.(ª) Gestor(a) para 

as regras de citação escalonadas nos incisos I a IV, do artigo 8, da LEF 

(bem como para o regramento insculpido nos itens “6.16.26.48”, 

“6.16.26.49” e “6.16.26.50”, todos da CNGC), expedindo-se o necessário 

para tanto. V.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001043-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARIO BERGAMASCO (EMBARGANTE)

ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1001043-41.2017.8.11.0045 

EMBARGANTE: VALTER MARIO BERGAMASCO, ROGER LUIZ MONDARDO 

BERGAMASCO EMBARGADO: GUIMARAES AGRICOLA LTDA Vistos etc. I. 

Conforme dispõe o artigo 98, caput, do CPC, têm direito à concessão da 

gratuidade da Justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. II. In casu, a 

despeito da hipossuficiência alegada, depreende-se da petição inicial e 

demais informações processuais que os autores são pessoas os quais 

possuem bens de alto valor bem como extrai-se que os negócios jurídicos 

que deu origem ao pleito envolve a aquisição de bens móveis de valores 

avançados, dois quais a soma obtém-se o valor de R$ 180.000,00 (cento 

e oitenta mil reais). III. Tais constatações, somadas a absoluta anemia de 

provas do contrário, repelem a miserabilidade aduzida nos autos. IV. 

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. V. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das 

custas de espécie dentro do prazo de 15 (quinze) dias — art. 290 do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção. VI. Após, venham 

conclusos. VII. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2017. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000803-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ARLINDO BERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000803-18.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Carga do feito 

desnecessária. II. Intimem-se as partes da redesignação da audiência de 

instrução para o dia 26/07/2018, às 15h:30min, conforme despacho 

anterior. III. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105240 Nr: 1413-08.2015.811.0045

 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: GERALDO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 Certifico e dou fé que, as partes devidamente intimadas, nada se 

manifestaram. Dessa forma, encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 678-77.2012.811.0045

 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: FRANCISCA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos ao INSS, 

para ciência do laudo da pericia de fl.131/133.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92846 Nr: 128-14.2014.811.0045

 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: MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

MARIO KAWAY FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 128-14.2014.811.0045, 

Protocolo 92846, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001768-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001768-93.2018.8.11.0045. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO RÉU: FULANO DE TAL Vistos etc. 1. A 

parte autora ingressou com a presente ação de imissão na posse com 

pedido de tutela antecipada em face da parte requerida, alegando, em 

síntese, que recebeu os imóveis por meio de dação em pagamento 

conforme detalhada nos respectivos termos das certidões de inteiro teor 

anexadas ao processo. Entretanto, repentinamente houve a ocupação dos 

lotes por invasores, os quais se recusam a desocupar os imóveis. 2. É o 

relato do necessário. Decido. Como é cediço, a ação de imissão de posse 

ostenta natureza petitória e, nos termos do artigo 1228, caput do Código 

Civil, consubstancia o meio processual cabível para quem ainda não tem a 

posse do bem. Seus requisitos são o título de propriedade e a ausência do 

exercício de posse direta sobre o bem pelo proprietário. Examinando as 

certidões imobiliárias de fls. ids. 13086383 / 13086407 / 13086432 / 

13086455 verificam-se que a parte autora obteve os imóveis através de 

dação de dívida, na qual constam que os imóveis eram alienados a um 

empréstimo bancário realizado em 2016. Constata-se assim, em sede de 
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cognição sumária, a probabilidade de direito, com alegações do autor, 

demonstram haver legitimidade quanto aos direitos sobre os imóveis, de 

sorte que inexiste razão para impedir a imissão na posse do mesmo. Com 

efeito, presente o receio de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que o proprietário dos imóveis se vê privado do 

exercício pleno e exclusivo de uso e gozo dos imóveis dos quais detém o 

domínio e direitos assegurados pelos arts. 1.228, caput e 1.231, ambos do 

CC. Com isso, lhe é tirado o proveito econômico que a coisa pode 

proporcionar, podendo algum dos imóveis serem danificados, restando 

caracterizado, destarte, o receio de perigo de dano. Nesse sentido, 

colhem-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM DAÇÃO DE IMÓVEL EM 

PAGAMENTO - DIREITO DA PROPRIETÁRIA IMITIR-SE NA POSSE DO BEM - 

IMÓVEL ABANDONADO - POSSIBILIDADE DE CAUSAR DANO 

IRREPARÁVEL À AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Figurando a 

parte como legítima proprietária de um imóvel recebido como pagamento 

por meio de Escritura Pública de Confissão de Dívida tem o direito de imitir 

na posse do bem, especialmente quando verificado que este se encontra 

abandonado e exposto a possíveis depredações e destruições.” (AI 

74149/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 

26/08/2015. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 300, do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela antecipada em favor do autor, determinando 

sua imediata imissão na posse do imóvel, devendo ser intimada a parte 

requerida e todos que lá estiverem a deixarem os imóveis no prazo de 15 

dias, sob pena de desocupação forçada. 4. Defiro ainda pedido para que 

o Sr./Sra. Meirinho (a) proceda com a identificação e qualificação de cada 

um dos ocupantes da área. 5. Defiro desde já, caso seja necessário, 

reforço policial. 6. Deixo por ora de designar audiência de conciliação visto 

a falta de qualificação da parte requerida. 7. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001612-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIDALVA SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001612-42.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Trata-se de 

pedido de Alvará interposto por FRANCIDALVA SILVA DA CONCEIÇÃO, 

devidamente qualificada, postulando o levantamento dos créditos atinentes 

as verbas rescisórias, FGTS e PIS depositados em nome de sua falecida 

filha Dayane Silva Nascimento, junto à Multinacional BRF Brasil e Caixa 

Econômica Federal. II. Consta no id 11346140 informações da Caixa 

Econômica Federal dando conta da existência de contas e saldos (conta 

salário e FGTS) em nome da de cujus. III. Como é cediço, as quantias 

depositadas em nome do cidadão segurado junto ao FGTS e PIS, são de 

direito do mesmo que com seu esforço e suor, obteve tais benefícios. IV. 

Quanto ao levantamento e administração desses valores, a Lei 6.858/80 é 

clara e prevê: "Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos 

empregados e o montante das contas individuais do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em cotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a previdência social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. § 1º - As cotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para 

aquisição do imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor." V. Por 

outro lado, encontra-se demonstrado o vínculo entre a postulante e a de 

cujus (mãe e filha), pelas certidões e documentos que instruem a inicial. 

VI. Ante o exposto, com amparo no artigo 666 do Código de Processo Civil, 

c/c os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.858/80, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ para liberação dos valores depositados em conta salário e FGTS 

perante a Caixa Econômica Federal, existente em nome de DAYANE 

SILVA NASCIMENTO, CPF: 058.314.551-57, em favor da parte autora 

FRANCIDALVA SILVA DA CONCEIÇÃO. VII. No mais, oficie-se ao Banco 

Santander, conforme pedido formulado no item “e” da petição inicial. VIII. 

Oficie-se, ainda, à empresa BRF, conforme postulado no item 3, 3.1 e 3.2 

da petição id 12961464. IX. Com a resposta dos ofícios, intime-se a autora 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. X. Após, conclusos. XI. 

Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000095-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000095-36.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Em atenção ao 

disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, prorrogo o prazo de duração 

do benefício deferido na decisão id 1859713 por 120 (cento e vinte) dias, 

a contar da presente decisão, a fim de que a demanda se encerre sem 

prejuízo ao autor. Tenho que este tempo será hábil para a realização dos 

atos processuais até a sentença. II. Intime-se com urgência a autarquia 

requerida para fins de reativação e manutenção do benefício, 

observando-se o prazo acima fixado. III. No mais, defiro como requer o 

autor no id 10858418. Para tanto, intime-se o Sr. Perito para a 

complementação da perícia realizada, no prazo de 30 (trinta) dias, 

respondendo aos quesitos formulados. Encaminhe-se ao perito, ainda, os 

quesitos ordinariamente apresentados pelo INSS. IV. Após, com a entrega 

do laudo, cite-se o INSS para a apresentação de defesa do prazo legal e 

intimem-se as partes para manifestarem sobre a perícia. V. Por fim, 

retornem conclusos. VI. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004728-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ARGENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004728-90.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: VERA 

LUCIA MIQUELIN EXECUTADO: FABIO ARGENTA Vistos etc. I. Trata-se de 

ação de execução fiscal ajuizada pelo ente público acima descrito em 

desfavor do executado igualmente identificado, tendo o credor 

manifestado à f. id. 13565568 informando que houve o pagamento do 

débito fiscal executado. É o sucinto relatório. Decido. II. Como se denota 

dos autos, a dívida fora devidamente integralizada perante o fisco. 

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai. III. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 924, II, do CPC. E, 

tendo em vista a instabilidade do Sistema PJE (para emitir nova certidão), a 

presente decisão tem efeito na certidão nº 37452, expedida pelo Cartório 

Distribuidor para excluir a presente execução fiscal da referida certidão. 

IV. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo. V. Eventuais custas remanescentes pela 

parte executada. VI. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002324-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO JOSE TAPARELLO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO PARA QUE NO PRAZO LEGAL 

IMPULSIONE O FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001845-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FERNANDO LEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA PERICIA 

MEDICA APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ANASTACIA DA SILVA LIMA (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 SENTENÇA Processo: 1002514-29.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 13.680,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALINE 

ANASTACIA DA SILVA LIMA Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. ALINE ANASTÁCIA DA SILVA LIMA, 

qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o 

recebimento de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por 

invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos legais para a 

obtenção do benefício. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada 

restou indeferido (id. 3249693). Regularmente citado, o requerido 

apresentou contestação de id. 4652163 e documentos, onde refutou os 

argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do pedido. 

Impugnação aportou no id. 4867855 O laudo da perícia médica realizada 

com a parte autora foi juntado no id. 10691424, sendo que o demandante 

manifestou a concordância com o referido laudo e, o requerido, apesar de 

devidamente intimado, nada manifestou. 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação previdenciária não 

depende da produção de prova oral em audiência de instrução, sendo a 

prova pericial carreada ao feito suficiente para o enfrentamento do mérito, 

conforme segue. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Para os 

casos de aposentadoria por invalidez, anoto ainda, forte no artigo 45 da lei 

8.213/91, que o valor do benefício do segurado que necessitar da 

assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e 

cinco por cento). Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 

caput da Lei n. 8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao 

segurado cuja doença que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação 

ao Regime Geral da Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade 

de segurado, exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de 

progressão da doença ou lesão. No caso vertente, tanto a condição de 

segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) requerente, quanto o 

preenchimento da carência restaram suficientemente demonstradas por 

meio do documento de id. 4652169. Assim, estando demonstrada a 

condição de segurado(a) e satisfeito o período de carência, resta apenas 

avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo o caso, se a sua 

existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à Previdência Social, 

ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de agravamento da 

doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a 

ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e 

respondeu aos quesitos apresentados de forma satisfatória, não havendo 

razão para que a perícia seja refeita ou complementada. Oportuno 

destacar que o perito nomeado por este Juízo não está vinculado ao 

conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por outros 

profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no exercício do 

munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre o estado de 

saúde da parte autora. Feitas essas considerações, e após o percuciente 

exame do conjunto fático-probatório coligido aos autos, reputo 

inquestionável o direito do(a) requerente ao benefício da aposentadoria 

por invalidez, acrescido de vinte e cinco por cento (25%), pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a), bem como a necessidade de assistência permanente de 

outra pessoa. O laudo da perícia médica (id. 10691424), elaborado por 

profissional habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a 

existência de enfermidade incapacitante (tendinite degenerativa dos 

ombros – CID M751, M25, M79, Z54), como também consignou que a parte 

requerente está incapacitada total e permanente para o exercício de 

qualquer atividade laboral, necessitando, inclusive, de auxílio permanente 

de terceiro, estando afastada a possibilidade de reabilitação. Registre-se, 

ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo da perícia 

torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a convicção do 

julgador. Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os 

requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação 

do benefício é medida que se impõe. De outro bordo, extrai-se dos autos 

que, diversamente do apontado pela parte autora, não há que qualquer 

informação nos autos de que o benefício de auxílio-doença foi cessado 

indevidamente em outubro de 2016, mormente considerando o trabalho 

realizado na qualidade de segurado obrigatório em abril de 2016 (id. 

4652169 – p. 2). Tampouco restou demonstrado ter a parte autora se 

submetido ao processo de reabilitação profissional, nos termos do 

encaminhamento de id. 3046137, de forma que a aposentaria por invalidez 

deve ter como marco inicial a data da juntada do laudo pericial em juízo 

(13/11/2017 – id. 10691424 – p.1), pois foi nessa ocasião que o INSS 

tomou conhecimento das reais condições do(a) segurado(a). Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM 

JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMATIO IN 

PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O termo inicial do benefício pretendido de 

aposentadoria por invalidez será da data da apresentação do laudo 

pericial em juízo, quando inexistir requerimento administrativo. 2. Somente 

ocorrerá reformatio in pejus quando o Tribunal local reformar ponto 

decidido na sentença, sem que tenha havido recurso da parte neste 

sentido, o que não se de deu no presente caso. 3. Agravo Regimental 

desprovido. AgRg no Ag 1045599/ SP, Rel. Min. Og Fernandes, Data da 

Publicação/Fonte DJe 09/03/2009) PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DATA DA JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL EM JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Afastada suposta violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma 

vez que o acórdão recorrido utilizou fundamentação suficiente para 

solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Infere-se, da conjugação dos artigos 23 e 86, § 2º, da Lei 

nº 8.213/91, que a incapacidade para o trabalho, na ausência de 

auxílio-doença e de requerimento administrativo, somente pode ser 

constatada quando da realização do diagnóstico médico, que equivale à 
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apresentação do laudo pericial na instância ordinária, devendo esta data 

ser considerada como se fosse a do dia do acidente. 3. Dessume, 

portanto, que o auxílio-acidente deve ter, como marco inicial, a juntada do 

laudo pericial em juízo, ocasião em que foi evidenciado, de forma cabal, o 

preenchimento de seus requisitos legais. 4. Recurso especial provido para 

fixar, como termo inicial do auxílio-acidente, a data da juntada do laudo 

médico-pericial em juízo. (REsp 965481/SP, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, Data da Publicação/Fonte DJe 12/05/2008). REEXAME 

NECESSÁRIO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO- ACIDENTE. 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. 

DATADE INÍCIO DO BENEFÍCIO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. 

JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. - Na hipótese de perda da 

audição, em qualquer grau, determina o art. 86 , § 4º , Lei 8.213 /91 que o 

auxílio-acidente somente será concedido quando, além do reconhecimento 

do nexo de causa entre o trabalho e a doença, resultar, 

comprovadamente, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que 

o segurado habitualmente exercia. - O auxílio-acidente deve ter como 

marco inicial a data da juntada do laudo pericial em juízo, dada a ausência 

de requerimento administrativo e de anterior auxílio-doença. - Segundo o 

artigo 1º-F, Lei 9.494 /97, com a redação dada pela Lei 11.960 /09, os 

juros de mora, nas dívidas fazendárias, serão equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. - A correção monetária deve observar o IPCA, por se constituir 

em índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (REsp 

1270439/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos). (TJMG – AC 

10607970001915001 MG – Relatora Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, 

Publicação 10/07/2015). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do 

artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, acrescido do 

adicional de 25% (vinte e cinco por cento), inclusive 13º salário, devido a 

partir da data da juntada do laudo pericial em juízo (13/11/2017), 

descontando-se eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento ou restabelecimento do benefício. 3.2. Por estarem 

presentes os requisitos da probabilidade do direito, conforme 

demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de verba de 

caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda tutela antecipada 

para o fim de determinar a implantação do benefício na folha de pagamento 

do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de pagamento 

de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida 

em prol da parte autora, limitada a 60 dias. 3.3. A correção monetária deve 

ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. Os 

juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, 

reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 

11.960/09. 3.4. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, 

§ 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor 

das prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento 

da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.5. Isento o 

requerido do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em 

vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na 

Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas 

perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 

109 da CF), 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. 3.6. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.7. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.8. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Aline Anastácia da Silva 

Lima; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez, acrescido do 

adicional de 25%; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 13/11/2017 (data 

da juntada da perícia); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; 

f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo 

mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. P.R.I.C. 

Lucas do Rio Verde, 19 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GOMES FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002424-21.2016.8.11.0045. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FABRICIO GOMES FRANCA Parte Ré: 

RÉU: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 8 de maio de 2018. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002711-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS BORTOLINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA, VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004860-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA TRASSI DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005204-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVANE SARETTO GULLICH (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1005204-94.2017.8.11.0045. AUTOR: 

XANGAI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA RÉU: 

MARIVANE SARETTO GULLICH Vistos etc. 1. Nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes às Doc. 

Num. 13102080 – Pág 1/4, restando extinto o processo com resolução do 

mérito. 2. Custas e honorários nos termos do acordo. 3. Tem-se entendido 

que: “As sentenças meramente homologatórias não precisam ser 

fundamentadas” (RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação 

(RT 621/182). 4. Expeça-se o necessário, conforme acordo. 5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

22 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004775-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DARDO LORENZO BORNIA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE FIQUE CIENTE ACERCA DO AGENDAMENTO DA 

PERICIA MEDICA PARA O DIA 11/07/2018 ÁS 08:00 OU ÁS 13:00 NA 

CLINICA MEDICA GUIDO VACA CESPEDE.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111034 Nr: 4438-29.2015.811.0045

 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: JUSCILENE DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 30,66 (trinta reais e sessenta e seis 

centavos), referentes ao contrato nº 0050728730374, restando 

confirmada a decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o 

processo com resolução do seu mérito.3.2. CONDENO, ainda, a parte 

requerente, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso.3.3. Pela sucumbência e já 

que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 

86, CPC) condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o 

valor da causa, vedada a compensação. Contudo, por ser a parte 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplico o disposto 

no artigo 98, §3º do CPC, ficando o mesmo sob condição suspensiva de 

exigibilidade.3.4. Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências 

que entender cabíveis.3.5. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o 

necessário para a cobrança das custas e despesas processuais e, após, 

remetam-se os autos ao arquivo, caso nada mais seja requerido. 3.6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 5080-02.2015.811.0045

 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: JACQUELINE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contido na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência da dívida 

concernente aos valores de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa 

centavos), referentes ao contrato nº 0000000066620182), restando 

confirmada a decisão liminar anteriormente concedida, bem como extinto o 

processo com resolução do seu mérito.3.2. CONDENO, ainda, a parte 

requerente, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser 

revertido em favor do Estado de Mato Grosso.3.3. Pela sucumbência e já 

que recíproca, atento ao princípio da causalidade que a norteia, 

considerando que os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 

86, CPC) condeno cada qual no pagamento de metade (50%) das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, em igual 

proporção, que nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% sobre o 

valor da causa, vedada a compensação. Contudo, por ser a parte 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplico o disposto 

no artigo 98, §3º do CPC, ficando o mesmo sob condição suspensiva de 

exigibilidade.3.4. Intime-se o Estado de Mato Grosso para as providências 

que entender cabíveis.3.5. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o 

necessário para a cobrança das custas e despesas processuais e, após, 

remetam-se os autos ao arquivo, caso nada mais seja requerido. 3.6. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114905 Nr: 6627-77.2015.811.0045

 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: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 3. Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 43/44 

dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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. Analisando detidamente o processo, convém registrar que o princípio da 

facilitação da defesa, previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, tem o condão 

de permitir ao consumidor a promoção de ações judiciais no foro de seu 

domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o magistrado, de 

ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal regra.

 Em verdade, o que se observa é que a presente ação foi ajuizada nesta 

Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora do domicílio do 

consumidor, sem contar que a matriz real da requerida sequer está 

estabelecida neste Estado, mostrando-se tudo com base na exclusiva 

conveniência do procurador da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. AÇÃO AJUIZADA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR E DO RÉU. - A competência do foro de domicílio do 

consumidor é absoluta, e dela o juiz deve conhecer de ofício. - O princípio 

da facilitação da defesa do consumidor não autoriza o ajuizamento da 

ação envolvendo relação de consumo em foro diverso do domicílio do 

consumidor ou do réu, segundo a conveniência do advogado por ele 

constituído”. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.12.098506-4/000, 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 06/03/2013, publicação da súmula em 18/03/2013). Negritei.

 O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo de situação, 

exatamente em razão da inexistência de suporte legal a respaldá-la, 

conforme se verifica do seguinte julgado:

 “DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

ADESÃO. ARTIGO 535, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. MULTA. 
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EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. EXAME DE MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 

ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA 

FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS. COMPETÊNCIA. FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

1. Não há por que falar em violação do art. 535 do CPC quando o acórdão 

recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, 

dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões 

suscitadas nas razões recursais.

2. É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 

do Código de Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos 

com o manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo 

especial, e não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da 

Súmula n. 98/STJ.

3. Refoge da competência outorgada ao Superior Tribunal de Justiça 

apreciar, em sede de recurso especial, a interpretação de normas e 

princípios de natureza constitucional.

4. O magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo 

do domicílio do consumidor, porquanto a Jurisprudência do STJ 

reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações 

derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se 

como regra de competência absoluta.

5. O microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca 

dotar o consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos 

direitos a ele assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, 

previstos no art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados.

6. A possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do 

consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e 

vulnerabilidade.

7. Não há respaldo legal para deslocar a competência de foro em favor de 

interesse de representante do consumidor sediado em local diverso ao do 

domicílio do autor.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido”.

(REsp 1032876/MG, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, 

julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009).

 2. Pelo exposto, DECLINO da competência para julgamento do feito, 

determinando sua remessa para a comarca do domicílio da parte autora, 

com as baixas e anotações necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113674 Nr: 5916-72.2015.811.0045

 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: JONAS BRENO DE BRITO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 29,90 (vinte e nove 

reais e noventa centavos) referente ao contrato 0050712722773);b) 

CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR 

a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida 

da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora).d) CONDENAR, ainda, a parte requerente, no 

pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, 

do CPC e, considerando-se o trabalho por ele realizado, fixo em 20% 

sobre o valor da condenação.3.3. Intime-se o Estado de Mato Grosso para 

as providências que entender cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 155077 Nr: 2900-08.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRF, PCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 Vistos.

1. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 19/06/2018, às 10:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca .

2. Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o 

réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344).

3. Cumpridas integralmente as deliberações supra, remetam-se os autos 

ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 

3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC.

4. As partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

5. Determino a realização de estudo psicológico, no prazo de 20 (vinte) 

dias, de Patricia Ramona Favarin, Paulo Cezar Hirt, Marcelo Reckziegel e 

do menor Emanuel Favarin Rickziegel (se a idade permitir) pela equipe 

multidisciplinar do juízo.

 6. Decorrido o prazo de resposta, e com a entrega dos laudos/relatórios 

dos estudos psicossociais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito.

7. Expeça-se o necessário.

8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Intimação da parte autora para que no prazo de 15(quinze) dias, 

manifeste-se acerca do petitório de fls. 570/577.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 33542 Nr: 3411-21.2009.811.0045

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Initmação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119199 Nr: 76-47.2016.811.0045

 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: MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Intimação do autor para manifestação acerca do petitório de fls. 119/122.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114031 Nr: 6129-78.2015.811.0045

 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: JOEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Initmação do autor para que no prazo legal, apresente impugnação a 

contestação.

3ª Vara

Intimação

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)

 

INTIMO a parte requerida para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

foi depositado judicialmente o valor de R$ 8.390,00 (oito mil trezentos e 

noventa reais) bem como sua finalidade.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LUIZA BALSAN STEFANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes acerca da perícia agendada para o dia 11/07/2018 

(quarta-feira) a partir das 08h30min ou a partir das 13h30min, no Centro 

Médico Céspedes, localizado na Av. Mato Grosso, nº 936/S, Bairro 

Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, com perito Guido Vaca Céspedes. 

OBS: O atendimento será feito por ordem de chegada, conforme informado 

no ID.13593556 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LUIZA BALSAN STEFANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA FERREIRA RODRIGUES OAB - GO41134 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOULART LANES OAB - MT0013329S (ADVOGADO)

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT0006668A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes acerca da perícia agendada para o dia 11/07/2018 

(quarta-feira) a partir das 08h30min ou a partir das 13h30min, no Centro 

Médico Céspedes, localizado na Av. Mato Grosso, nº 936/S, Bairro 

Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, com perito Guido Vaca Céspedes. 

OBS: O atendimento será feito por ordem de chegada, conforme informado 

no ID.13593556 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004019-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO LUCAS DO RIO VERDE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38023 Nr: 3060-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZANBENEDETTI - OAB:OAB/RS 63.796, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 380/396, no prazo 

comum de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113737 Nr: 5959-09.2015.811.0045

 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: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14258

 INTIMO a parte REQUERIDA para que, providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência. PRAZO: 05 (CINCO) 

DIAS PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO, para cumprimento de 

mandado de intimação para depoimento pessoal do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113737 Nr: 5959-09.2015.811.0045

 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: OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO TOLEDO LTDA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:17.976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14258

 Nos termos dos Art. 389 da CNGC do Estado do Mato Grosso, INTIMO a 

parteAUTORA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o 

pagamento da guia de recolhimento de custas padrão disponível do sítio 

www.tjmt.jus.br>Emissão de Guias Online>primeira Instância – 

Fórum/Comarcas>Carta Precatória (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home), 

e comprove o pagamento nestes autos, para posterior envio para a 

distribuição da mesma na Comarca Deprecada, ou, no mesmo prazo, retire 

a carta precatória e providencie a distribuição, comprovando nos autos 

sua distribuição.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002081-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA ALMEIDA SOUSA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002081-54.2018.8.11.0045. Efetivamente, segundo 

expressivo/significativo entendimento jurisprudencial, pacificado no âmbito 

da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a 

ideia, acerca do tema ‘sub judice’, de que o impedimento/abstenção da 

inscrição/manutenção de registro em cadastro de inadimplentes tão 

somente assumirá viabilidade prática na presença, de maneira 

concomitante, de três pressupostos: a) a existência de ação, proposta 

pelo devedor, contestando integral ou parcialmente o débito; b) a 

demonstração de que a cobrança indevida se lastreia na aparência do 

bom direito e em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ ou do STF; 

c) que diante da contestação parcial da dívida, subsista depósito da parte 

incontroversa ou que seja prestada caução idônea. Portanto, diante desta 

moldura, conclui-se, por inferência racional, que a mera discussão, no 

âmbito judicial, a respeito da existência e/ou da qualidade da relação 

jurídica de direito obrigacional, não constitui obstáculo intransponível para 

inclusão do nome do suposto devedor no cadastro de inadimplentes. O 

teor do verbete da Súmula n.º 380 do STJ traduz essa orientação, 

fundamentado em entendimento sucessivo e pacífico no âmbito da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, versando a 

respeito da temática/questão e registra, de maneira taxativa, que: “a 

simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor”. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte aresto, julgado conforme 

procedimento previsto para os recursos repetitivos, que versa a respeito 

de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “(…) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. a) A abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: I) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor 

em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão 

observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a 

mora, correta a inscrição/manutenção. (…)” (STJ, REsp n.º 1.061.530/RS, 

2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrihi, julgado em 22/10/2008). Pois 

bem. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se 

que as partes litigantes celebraram, em 12 de maio de 2015, contrato de 

mútuo bancário, que objetivava realizar a aquisição de um veículo 

automotor, por intermédio da concessão de crédito no valor de R$ 

27.000,00 (vinte e sete mil reais), ocasião em que se definiu taxa de juros 

remuneratórios na proporção de 1,98% ao mês e 26,55% ao ano (evento 

n.º 13463958 do sistema PJe). Todavia, a carência de plausibilidade do 

questionamento da dívida — visto que: a) a cobrança de juros 

remuneratórios capitalizados em periodicidade mensal é permitida, desde 

que, expressa e claramente, pactuada no contrato [cf.: STJ, REsp n.º 

973.827/RS, 2.ª Seção, Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012]; b) o 

emprego da Tabela Price em contrato de empréstimo não traduz situação 

de ilegalidade, exceto se, de modo comprovado, ocorrer amortização 

negativa do débito [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.425.074/DF, 4.ª Turma, 

Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/10/2012]; c) não 

subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, 

na época da contratação, tenha se realizado de maneira irregular (em 

excesso desproporcional, considerando-se a taxa media do mercado) —, 

conspira em prol da conclusão de que não se encontram presentes os 

requisitos mínimos tendentes a viabilizar a concessão da tutela de 

urgência destinada a impedir o registro nos cadastros de inadimplentes, a 

manutenção na posse do veículo e a consignação do valor que entende 

devido. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que as 

hipóteses que autorizam a concessão da antecipação da tutela não se 

encontram presentes, tenho que o pedido formulado, a título de tutela de 

urgência, deva ser rechaçado, ao menos até a presente etapa 

processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado por Jandira Almeida Sousa Aguiar contra Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Com lastro no teor do art. 334 do Código de Processo 

Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa do 

processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 08 de agosto de 2018, às 

09horas. Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação do 

réu. O prazo de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será 

contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação 

[art. 335, inciso I 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]. O 

comparecimento à audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio 

de representante, por meio de procuração específica, que outorgue 

poderes para transigir). A ausência injustificada à solenidade configura 

ato atentatório à dignidade da justiça e implica na imposição de multa, 

arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do 

Código de Processo Civil]. As partes devem estar acompanhadas de 

advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º do Código de Processo 

Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de junho de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002089-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MATIEL FERNANDO VARGAS (AUTOR)

RENATA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NOERI ALBERTI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 10002089-31.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se, 

em um juízo de cognição não-exauriente, que não subsistem evidências 

mínimas que demonstrem a plausibilidade do direito alegado, haja vista que, 

em tese, a posse exercida pelos requeridos (promitentes compradores), 

sobre o imóvel objeto da lide, encontra-se justificada pelo contrato havido 

entre as partes. A configuração do esbulho possessório somente ocorre 

com a efetiva rescisão contratual, o que será objeto de comando judicial 

ao final do processo, em caso de procedência da demanda. Isso significa 

dizer, portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se as 

circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla 

defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a 

formar razoável juízo de valor sobre o pedido que visa a resolução judicial 

do pacto e o retorno das partes ao ‘status quo ante’, com a reintegração 

dos vendedores na posse do bem imóvel. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. IMPOSSIBILIDADE. Liminar de reintegração de posse. Ajuizada 

ação ordinária, em que o objetivo principal da demanda é a rescisão do 

contrato de compra e venda celebrado entre as partes, pela inadimplência 

da adquirente, não se mostra recomendável o deferimento de tutela 

antecipada de reintegração de posse, sem que, antes, seja resolvido o 

objeto da demanda. Imprescindível a proteção da posse decorrente do 

negócio, o que impede a reintegração, ante a ausência da prática de 

esbulho pela recorrida. Precedentes do STJ e desta Corte. Valor da 

Causa. Nos termos do disposto no art. 259, V, do CPC, quando se tratar 

de litígio que tenha por objeto a rescisão de negócio jurídico, o valor da 

causa será o valor do contrato. Interlocutória que se mantém. NEGADO 

SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática.” (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70068124387, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 05/02/2016). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

Tratando-se de ação de rescisão do contrato de promessa de compra e 

venda, celebrado entre as partes, face à inadimplência do 

promitente-comprador, não se mostra recomendável o deferimento da 

liminar de reintegração na posse do imóvel objeto de discussão, sem que 

antes seja examinada a questão relativa à resolução do pacto. No caso, 

deve ser modificada a decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70062937198, Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 09/12/2014). Por conseguinte, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a 

concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é 

medida de exceção, INDEFIRO o pedido de liminar. Com lastro no teor do 

art. 695 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 08 de 

agosto de 2018, às 09h30min. Intimem-se os requerentes. Proceda-se à 

citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 

de junho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010157-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010157-16.2016.811.0045 Vistos. Defiro o levantamento do 

valor depositado em juízo em favor da parte credora. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de junho de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMADA, via de seu(s) advogado(s), acerca do 

Despacho ID 13586952 para manifestação no prazo legal, bem como da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 18/06/2018 Hora: 

12:50 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 19/07/2018 Hora: 

14:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELBA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 24/07/2018 Hora: 
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17:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002153-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 24/07/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003572-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE OLIVEIRA BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 12 de junho de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIGIANE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 13468835, INTIMO a parte autora para requerer o que 

de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de junho de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON RODRIGO SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 25/07/2018 Hora: 

13:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN BAIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/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 LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 12813927, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 12 de junho de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 25/07/2018 Hora: 

13:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 25/07/2018 Hora: 

13:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME DE MORAIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 25/07/2018 Hora: 

14:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIMAR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000321-70.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE LUCIMAR SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Primeiramente, de suma importância frisar, por conveniente, que se afigura 

desnecessária a produção de prova em audiência, na medida em que não 
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desponta como instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, 

porquanto as provas produzidas pelas partes, são suficientes para a 

compreensão dos acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de 

julgamento da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por JOSÉ LUCIMAR SILVA 

DOS SANTOS, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, alega 

ser a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes indevida, 

uma vez que afirma não ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se 

no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, no que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. 

Ocorre que, o dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões 

que têm a especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da 

personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da 

CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, 

através da protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice, que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELIO SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001253-92.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO CELIO SOUSA 

COSTA REQUERIDO: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos Declaratórios (ID. 11556477) manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, e conforme 

preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com 

indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando 

sujeitos a preparo”. Em que pese os argumentos narrados pela parte 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Com 

efeito, as questões suscitadas, são provenientes de discordância 

meritória. Portanto, não existe qualquer indicação de erro, omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a 

discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, CONHEÇO dos 
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presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 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 16 de maio 

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, 22 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VALDENE CORREIA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (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 Processo: 

1000322-55.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA VALDENE CORREIA DA PAZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARIA VALDENE 

CORREIA DA PAZ, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, alega 

ser a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes indevida, 

uma vez que afirma não ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se 

no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, no que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. 

Ocorre que, o dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões 

que têm a especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da 

personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da 

CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, 

através da protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice, que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 08 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-40.2018.8.11.0045
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000323-40.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BETEJANE ARAUJO PEREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Os Juizados Especiais 

foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso 

mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o 

Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o 

amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(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). 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. 

Deixo de acolher a preliminar de prescrição alegada pela Reclamada, 

tendo em vista que aplica-se no caso, o prazo quinquenal para a 

prescrição, por se tratar de utilização do CDC, com prazo mais favorável 

ao consumidor, conforme se vê: "APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CÓDIGO CIVIL 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

PRESCRIÇÃO AFASTADA - Ação proposta em razão de suposto ato ilícito 

que culminou com a negativação do nome do autor Relação de consumo 

apreciada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, ficando 

reconhecida sua caracterização - Aplicação do CDC - Utilização do prazo 

mais favorável ao consumidor quanto à prescrição e decadência, nos 

casos em que aplicável mais de uma norma Aplicação do prazo 

prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC Afastada a aplicação 

do prazo prescricional disposto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do 

CC - Prestação de serviço defeituosa - Fato conhecido pelo autor em 

dezembro de 2004, sendo que o ajuizamento do feito ocorreu em janeiro 

de 2009, antes do término do lapso temporal de cinco anos 

Reconhecimento da prescrição afastado - Impossibilidade de apreciação 

das demais matérias de mérito, uma vez que não realizada a instrução 

probatória Sentença anulada, determinando-se o prosseguimento do feito 

em primeiro grau, para que nova sentença seja proferida Apelo provido." 

(TJ-SP - APL: 00003815920098260562 SP 0000381-59.2009.8.26.0562, 

Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/11/2014, 24ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2014). Dessa feita, 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. Rejeitada a preliminar arguida pela requerida, passo ao 

mérito. 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido inicial é 

parcialmente procedente. 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 Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente 

negativado no Serasa pela Reclamada, posto que não possui nenhum 

débito com a mesma. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e 

reparação pelo dano extrapatrimonial. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida, foi objeto de 

obrigações contraídas e não adimplidas pela parte Autora. Não obstante a 

reclamada tenha se referido a relação jurídica firmada supostamente entre 

as partes, não instruiu os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que houve violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$6.000,00 (seis 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para: a- 

DECLARAR a inexistência do débito inscrito, objeto da lide, e, como 

conseqüência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte Autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da 

obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, até o teto máximo dos 

Juizados Especiais; b- CONDENAR a parte reclamada, a pagar para a 

parte autora, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); Deixo de condenar a parte 
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reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde /MT., 02 de abril 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 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde 

/MT., 04 de abril de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH COSTA CABRAL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000456-82.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DINAH COSTA CABRAL DE SOUSA Parte Ré: 

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. 

Primeiramente, de suma importância frisar, por conveniente, que se afigura 

desnecessária a produção de prova em audiência, na medida em que não 

desponta como instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, 

porquanto as provas produzidas pelas partes, são suficientes para a 

compreensão dos acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de 

julgamento da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por DINAH COSTA 

CABRAL DE SOUSA, em desfavor da TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

requerente, alega ser a inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes indevida, uma vez que alega não ter nenhum débito com a 

Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, 

no que tange ao pedido de condenação por danos morais, penso que 

deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o dano moral consolida-se 

como sendo todas aquelas lesões que têm a especial virtude de catalisar 

abalos a um bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III 

e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil 

de 2002. Há, na verdade, através da protagonização de uma conduta 

beligerante, violação a direito personalíssimo, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a incolumidade psicológica, de forma a causar 

sofrimento, vexame e humilhação, que interfira no comportamento psíquico 

do ser; o dano moral possui como causa de reparação a ofensa aos 

valores extrapatrimoniais que integram a personalidade do indivíduo e 

pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser suportado. Por 

conseguinte, ao destrinchar o acervo de informações engendradas nos 

autos, depreende-se, máxime das circunstâncias que envolveram os fatos 

sub judice, que todo o ocorrido limitou-se à ação da empresa reclamada 

que, de forma abusiva, procedeu à inscrição do nome da 

consumidora/reclamante nos cadastros de inadimplentes. De fato, não se 

pode negar valor à premissa de que a existência de registro negativo no 

banco de dados da SPC e SERASA dá ensejo à perturbação emocional ao 

indivíduo, que causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

sua psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de 

relação de consumo mal resolvida, causadora de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, principalmente 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Exatamente nesta 

toada, depreende-se que a existência do dano moral decorre in re ipsa , 

de tal sorte que a responsabilidade do agente exsurge do simples fato da 

violação do direito, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto, o qual vem presumido em face da conjuntura fática entabulada; 

o dano consuma-se com a inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis por que o dano 

moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático probatório. 

Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento psíquico da reclamante, 

como de qualquer outra pessoa em semelhante circunstância vexatória, 

que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a contratempos e 

constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez definidos o dever de 

indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, portanto, a aquilatar a 

quantificação do dano moral suportado pela reclamante. Por conseguinte, 

partindo da premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do 

nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA 

conservou-se durante expressivo interstício temporal, adicionado ao 

cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, e, 

por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Determinar a exclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de 

fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Condenar a reclamada, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. I. Homologo a decisão 

proferida pela juíza leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . 

[1] II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BENITES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO)

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001007-62.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TIAGO BENITES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 12 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES MENDES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000929-68.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOÃO GONÇALVES MENDES 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 12 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000977-27.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NILCE CORREIA DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

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

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 12 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004435-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004435-86.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUZIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral, nos termos do art. 355, inciso I 

do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo ao exame do mérito. A Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 15/07/2017, no 

importe de R$ 371,32 (trezentos e setenta e um reais e trinta e dois 

centavos), de um suposto contrato nº RE70182465128 e em data de 

20/01/2017 , no importe de R$ 163,35 (cento e sessenta e três reais e 

trinta e cinco centavos), de um suposto contrato nº FI70182465128, ao 

argumento de que desconhece os referidos débitos, dos quais requer 

ainda a exclusão do referido débito. Por sua vez, o Reclamado contestou 

genericamente afirmando que não cometeu qualquer ilícito e que a 

reclamante não buscou solucionar o problema administrativamente, que 

não são cabíveis danos morais requerendo por fim a improcedência dos 

pedidos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que o reclamado, muito 

embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de 

verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou 

nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de 

sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação. O documento 

deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, o 

reclamado não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. A análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão que o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, não fazendo prova da contratação dos 

seus serviços. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual 

entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, devendo o 

débito discutido nos autos ser declarado ilegal Emerge, pois, sem respaldo 

a inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao crédito. 

Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido 

pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se 

entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, 

atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta 

investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, 

fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações 

negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte 

ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso o 

reclamado ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira 

identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral 

e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante não possui outras 

restrições no cadastro de inadimplentes em seu nome, assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação do reclamado ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 ( cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar o reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) 15/07/2017 e 

20/01/2017 . RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 

371,32 (trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), contrato 

nº RE70182465128, incluso 15/07/2017 e R$ 163,35 (cento e sessenta e 

três reais e trinta e cinco centavos) contrato nº FI70182465128, incluso 

20/01/2017. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente as estes débitos; 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita da reclamante. Deixo de condenar o 

reclamado no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 
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sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 12 de junho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002367-03.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002367-03.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

VILMAR JOSE LESEUX REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, para se manifestar em 05 (cinco) dias, acerca do Laudo Médico, 

juntado ao ID 13612338. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de junho de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003663-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003663-60.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 17.939,52; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ANTONIO EDES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar em 05 

(cinco) dias, acerca do Laudo Médico, juntado ao ID 13612724. LUCAS DO 

RIO VERDE, 12 de junho de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001780-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001780-78.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: REQUERENTE: 

ARLINDA LIMA DE SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado da REQUERENTE, para no prazo de 

cinco dias, se manifestar acerca do Laudo Médico juntado ao ID 

13613123. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de junho de 2018. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, 

PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000039-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000039-66.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ROSIMAR APARECIDA DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

11/07/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de junho de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004183-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MATHIS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1004183-83.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 16.858,94; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: RICARDO MATHIS JUNIOR RÉU: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

REQUERENTE, a fim de retirar a carta precatória expedida e anexada ao ID 

13335104, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma, no prazo legal. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de junho 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82630 Nr: 2045-39.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORDEIRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA, GETULIO 

PAULO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERMINO DE LIMA, TEREZA BERNINI DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luis Godoy - 
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OAB:OAB/PR 48.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 POSTO ISTO rejeito a prescrição suscitada.Fixo como ponto controvertido 

da lide a comprovação do pagamento, compensação da divida, devolução 

de produtos, e/ou qualquer outro fato impeditivo e extintivo do direito do 

embargado/autor.Dou o feito por saneado e defiro a produção de provas: 

depoimento pessoal das partes e testemunhal.Desde já designo audiência 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 2018, às 

16:30 horas.As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC), sob pena de 

preclusão.Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.Se 

preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).Intimem-se as partes e seus procuradores.Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24039 Nr: 1881-50.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTONFARDO ARAMES LTDA, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE MEDEIROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO DE MELLO - 

OAB:137705/SP

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parteexecutada a não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl. 224 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: VISTO.

Foi requerida nova penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do NCPC.

Considerando que, nesta data, estou sem acesso ao sistema RENAJUD, 

oficie-se ao DETRAN/MT, requisitando informações acerca da existência 

de veículos em nome da executada.

Com a juntada de resposta, abra-se vistas à exequente, após, conclusos 

para ulteriores deliberações, bem como para análise do pedido de 

requisição de informações mediante o sistema INFOJUD, que também, me 

encontro sem acesso neste momento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83157 Nr: 2631-76.2012.811.0045

 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: AKÁCIA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MÁXIMO MOURA, NATALINO MANOEL 

DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JHONY NICACIO CLEMENTE - 

OAB:18294/MT

 Posto isto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e carência de ação.Em 

relação à preliminar Não havendo mais preliminares a serem analisadas, 

declaro SANEADO o feito.Não havendo mais preliminares suscitadas, 

declaro SANEADO o feito, remetendo-o à fase instrutória.DEFIRO o pedido 

de produção de provas, por meio da oitiva de testemunhas e depoimento 

pessoal das partes.Assim, designo audiência de instrução para o dia 29 

de agosto de 2018, às 16h00.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas ou completá-lo, se já tiver apresentado, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).Consigne-se que caberá ao advogado 

da parte requerente informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, por meio de carta com 

aviso de recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 

1º do art. 455, NCPC.Se preferir, poderá trazer as testemunhas, 

atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC).Proceda a secretaria a 

expedição de oficio ao Comando da Policia Militar requisitando os Policiais 

arrolados as pp. 98, itens “1 e 2”, para que compareçam a audiência, a fim 

de prestarem seus depoimentos, nos termos do art. 455, §4°, inciso III, do 

CPC.Intimem-se pessoalmente as partes e procuradores pelo Dje, 

dando-se ciência ao Curador Especial, no caso a Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 5107-53.2013.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVM, LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

O requerido Jorandir Machado foi citado, por meio de edital (p. 40/41), 

tendo sido nomeado curador especial, que apresentou contestação por 

negativa geral (p. 42/45).

É o relato. Decido.

Não havendo mais preliminares suscitadas, declaro SANEADO o feito, 

remetendo-o à fase instrutória.

DEFIRO o pedido de produção de provas, por meio da oitiva de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Assim, designo audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 2018, 

às 16h30min.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas ou completá-lo, se já 

tiver apresentado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, NCPC).

Consigne-se que caberá ao advogado da parte requerente informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data 

da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Proceda a secretaria a expedição de mandado para intimação das 

testemunhas arroladas pela Defensoria Púbica a p. 13, bem como para 

intimação da autora e sua representante legal, dando-se ciência ao 

Curador Especial e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24515 Nr: 2371-72.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTIMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91068 Nr: 4961-12.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. PEREIRA RADIADORES-ME, ROGERIO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o expediente enviado via A.R. não retornou a esta 

secretaria, ante ao exposto, impulsiono os autos para reenvio da 

correspondência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95793 Nr: 2551-44.2014.811.0045

 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: SOB, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:13.970-A, ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:275104/SP, LUIZ CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 Requer o requerido que seja desentranhado dos autos a Pericia Médica 

realizada as pp. 411/416, eis que realizada antes da oitiva da testemunha, 

Dra Ana Paula Maielo Barreto.

Pois bem, ouvindo o depoimento da testemunha e médica, Dra Ana Paula, 

que providenciou o atendimento da criança Any Karoliny, somente no dia 

20.10.2012 (pp. 215/216), percebe-se que ela baseou seu depoimento no 

Prontuário Médico, já constante dos autos, documento a que teve acesso 

antes da audiência, até porque, segundo suas declarações, já não se 

lembrava ao certo dos detalhes do ocorrido, mas apenas tinha "flashes" 

de lembrança sobre o caso em sua mente.

Portanto, entendo, que o depoimento prestado pela testemunha em nada 

prejudicou as conlcusões tiradas pelo "expert" em seu Laudo Médico, já 

que a testemunha, como já disse, se limitou a reproduzir os fatos de 

acordo com os documentos existentes nos autos, não trazendo nenhum 

fato novo e relevante sobre o caso, que pudesse mudar as conclusões do 

Perito.

Assim, indefiro o pedido de realização de nova pericia.

Intime-se pessoalmente a Fundação Lucas do Rio Verde, para que 

constitua novo advogado em sua defesa, considerando a renúncia de seu 

causídico de pp. 437/438, no prazo de 10(dez) dias, a fim de que tome 

ciência desta decisão, sob pena de preclusão.

Após, o decurso do prazo, da decisão constante do parágrafo retro, 

certifique-se e, em nada sendo requerido, intimem-se as partes a 

apresentarem seus memoriais finais, no prazo sucessivo de 15(quinze) 

dias.

Em seguida conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121607 Nr: 1404-12.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE RUFINO DAMASCENO E CIA LTDA ME, EUNICE 

RUFINO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Certifique-se a tempestividade dos presentes embargos e após, intime-se 

a embargada para, querendo, apresentar impugnação, nos termos da 

decisão de p. 06.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24039 Nr: 1881-50.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTONFARDO ARAMES LTDA, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE MEDEIROS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO DE MELLO - 

OAB:137705/SP

 VISTO.

Foi requerida nova penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do NCPC.

Considerando que, nesta data, estou sem acesso ao sistema RENAJUD, 

oficie-se ao DETRAN/MT, requisitando informações acerca da existência 

de veículos em nome da executada.

Com a juntada de resposta, abra-se vistas à exequente, após, conclusos 

para ulteriores deliberações, bem como para análise do pedido de 

requisição de informações mediante o sistema INFOJUD, que também, me 

encontro sem acesso neste momento.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121607 Nr: 1404-12.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE RUFINO DAMASCENO E CIA LTDA ME, EUNICE 

RUFINO DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Apense-se os presentes aos autos nº. 3430-85.2013 – Cód. 89543.

Intime-se os Embargantes para que, indique o valor da causa (art. 319, V 

do CPC).

Após, certifique-se a tempestividade dos embargos, se tempestivo, 

recebe-o.

Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias. (Art. 915, caput c/c art. 231, II, ambos do CPC).

Intime-se. Cumpra-se as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29848 Nr: 3870-57.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN PASSARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, Fernando Mateus dos Santos - OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 108734 Nr: 3229-25.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAIDES RIBEIRO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LAVOISIER BARROS 

NASCIMENTO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos em atençao a determinação da Resolução 

CJF-RES 2017/00458, nos termos do Art. 11, intimando as partes para 

manifestação do inteiro teor do ofício requisitório expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42662 Nr: 2971-54.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte exequente para 

manifestação da impugnação à penhora e avaliação juntada as 

pp.237/263, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 148460 Nr: 8701-36.2017.811.0045

 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: ROSANIA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RUFATTO, JOCEANE RUFATTO, 

GELSON RUFATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT

 Certifique-se a tempestividade dos embargos interpostos as pp. 99/104 e 

conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95216 Nr: 2073-36.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIR PAULO JAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERALDO PICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 2141 Nr: 195-04.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117199 Nr: 7944-13.2015.811.0045

 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): ROMILDO ANDREIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86086 Nr: 5760-89.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TITO LIVIO DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, Wilson José da Silva Junior - OAB:18593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de pp. 60/61.

Segue em anexo pesquisa no sistema Renajud.

Determino que seja alocado em pasta própria as declarações do imposto 

de renda, pesquisa relizada no sistema Infojud, eis que tais documentos 

são protegidos por sigilo fiscal, devendo somente os procuradores 

constantes dos autos consultar tais informações.

 Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86362 Nr: 157-98.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBAGL, AC, VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 (...) Assim, intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 

mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), para tomar 

conhecimento da constrição, devendo no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias 

do art. 854, § 3º, do NCPC, sob pena de preclusão.Procedi ainda, nesta 

data, a consulta de veículos existentes em nome dos executados, via 

sistema RENAJUD (em anexo). Por sua vez, tendo em conta que o veículo 

I/FORD RANGER XLT 13D, placa: JZB9413, foi alienado fiduciariamente, e, 

o veículo HONDA/XLR 125, placa: JZO0658 possui em seu prontuário 

como proprietário pessoa jurídica diversa da executada, deixei de 

proceder a restrição. Registre-se, por oportuno, que os executados 

poderão oferecer EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, inciso 

III, da Lei 6.830/80).Apresentada manifestação no quinquídio epigrafado, 

quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do NCPC, voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do NCPC.Não sendo 

embargada a execução, manifeste-se a exequente, requerendo o que 

entender de direito e voltem os autos conclusos para deliberação.Por fim, 

certifique-se a Sra. Gestora o decurso do prazo para os executados 

efetuarem o pagamento da dívida, ou a garantia da execução.Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81803 Nr: 1061-55.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DALAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032049 Nr: 3075-74.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giacomelli Imóveis Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karlo Koiti Kawamura - 

OAB:OAB/SC 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98685 Nr: 1477-90.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Miriam Gilbert de Souza

 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:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031851 Nr: 2933-70.2018.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quirina Rosa Leite Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Augusto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clériston Miranda Rocha - 

OAB:OAB/GO 37.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029938 Nr: 1663-11.2018.811.0021

 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: Carlos Alberto de Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davino Vedoato Sanches, Pedro Sanches Roja 

Neto, João Cesar Sanches, Realpetro Distribuidora de Petróleo Ltda, Real 

Agro Comércio e Representação de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins da Silva Júnior - 

OAB:OAB/GO 11.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consoante se infere dos autos, na decisão anterior, fora a parte autora 

intimada para emendar a inicial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais remanescentes.

 Contudo, deixou o autor de cumpri-la, mesmo tendo já transcorrido o 

prazo para tanto, nos termos do que preconiza o artigo 321, caput, da lei 

n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) (fl. 70).

 Saliente-se que no presente caso não é necessária a intimação pessoal 

da parte para sanar o defeito na peça vestibular, já que tal é exigido, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, somente 

nos casos de abandono da ação.

Dispositivo

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.
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 Custas pela parte autora.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Costa Ferraz - 

OAB:271.481-A SP, Daniela Magagnato Peixoto - OAB:235508/SP, 

Douglas Augusto Fontes França - OAB:278.589 SP, Gustavo Amato 

Pissini - OAB:13842-A/MT

 Intimem-se sucessivamente as partes para, querendo, manifestarem-se 

em 10 (dez) dias, acerca do laudo pericial juntado Às fls. 637/677.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 9078 Nr: 1268-10.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso dos Anjos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.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 o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104035 Nr: 4758-54.2015.811.0021

 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: Divina Neris da Conceição, Espólio de José Leandro 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shalon Diesel Ltda, BB Seguro Auto (BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzibete Neris Alves - 

OAB:OAB/MT 18.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B/MT

 Inicialmente, desentranhe-se a impugnação de fls. 172/177, eis que a 

referida peça é exatamente igual à impugnação colacionada às fls. 

178/183, eis que esta última fora protocolada no dia 16/02/2018.O atual 

Código de Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe 

em seu bojo, expressamente, o princípio da cooperação.Por referida 

norma principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento 

adjetivo que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput).

(...)Ficam as partes advertidas que a ausência de manifestação quanto 

aos pontos supostamente controvertidos ocasionará a impossibilidade de 

solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme preconiza o parágrafo 1º 

do regramento citado, sendo que a ausência de especificação 

minudenciada de provas ocasionará a preclusão da possibilidade de sua 

produção.Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das 

eventuais questões processuais pendentes bem como para o efetivo 

saneamento do feito.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1087 Nr: 655-63.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Irineu Maldaner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98428 Nr: 1328-94.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Jackellyne Kist

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB: N° 17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ 

- OAB:206339, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos verifica-se que o exequente não fora intimado 

PESSOALMENTE, conforme determinado na decisão de fls. 69.

 Nesse passo, providencie-se o Sr Gestor o necessário para intimação 

pessoal do representante da parte autora, nos termos da decisão de fls. 

69.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 2747-96.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Arantes Drum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 
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arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.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 

No rmas 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.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109857 Nr: 2365-25.2016.811.0021

 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: Laurita Rodrigues de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reputo necessária ao deslinde da causa, a realização de estudo social, 

visando aferir a renda per capita familiar da autora.

Ante o exposto, notifique a equipe interdisciplinar do Juízo, a realizar uma 

avaliação social com a autora, visando aferir a atual condição financeira 

da autora e, objetivamente, a renda per capita familiar. Consigne-se na 

oportunidade que o respectivo laudo deverá ser encaminhado a este 

Juízo, no prazo de 10 dias.

Após a juntada do laudo, dê-se vista às partes e novamente conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107724 Nr: 1177-94.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR BARBOSA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alves do 

Nascimento - OAB:19240

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101182 Nr: 2921-61.2015.811.0021

 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: Raimunda Carvalho Ribeiro, Regina Gonçalves da Cunha 

Aguiar Palinski, Remildo Ribeiro de Oliveira, Rosangela de Fatima Rodrigues 

Costa, Rosane Rodrigues de Miranda, Rita Schiavinato Trentin, Salete 

Gewehr, Sonia Eli Lorenzon, Simão Alves Grassia, Salmeron Ribeiro, 

Solange Caruzo Lozano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo em relação à 

parte controversa, aplicando a regra do parágrafo 1º do art. 919 do CPC, 

devendo ser ressaltado, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Consigno que in casu, analisando detidamente os autos, verifico que se 

fazem presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos 

com efeito suspensivo, sendo certo que, nesta fase de cognição sumária, 

reputo relevantes os fundamentos lançados pela parte embargante, sendo 

certo que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou 

incerta reparação, não sendo exigível neste caso a prévia segurança do 

Juízo, já que se trata de execução contra a Fazenda.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1478-75.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luiz de Souza

 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:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89243 Nr: 3589-03.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Ribeiro Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80511 Nr: 3532-53.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna Soares Pessoa, Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 165 e determino que seja renovada a citação e 

intimação dos executados, devendo ser expedida carta precatória para o 

endereço indicado no referido pedido, qual seja: Rua Henrique Bianchini, 

nº 303 – Murutinga do Sul - SP, CEP: 16950-000.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031650 Nr: 2802-95.2018.811.0021

 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: GB, SARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNdIeTdU-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - 

OAB:3.840/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110429 Nr: 2673-61.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA - 

OAB:32504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

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

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Custas judiciais e 

honorários advocatícios conforme avença.Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita.Não havendo qualquer disposição acerca das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, fica a obrigação dividida pro rata, 

conforme se infere da determinação expressa no artigo 90, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil.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.Dispensada a intimação das partes, nos 

termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação 

judicial.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109242 Nr: 1996-31.2016.811.0021

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora, antes de ser efetivada a válida citação do réu, peticionou 

pela desistência da ação.

 A citação válida é o ato processual que forma a relação jurídica 

processual angular, de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a 

plena disponibilidade da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a 

direito disponível.

 Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação 

válida, resta acolher o seu pleito.

 Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

 Nos termos do artigo 90 caput do diploma adjetivo pátrio, condeno o autor 

no pagamento das custas e despesas processuais.

 Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários advocatícios, 

ante a inexistência da formação da relação jurídico processual.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116411 Nr: 6435-85.2016.811.0021

 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: CMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS RODRIGUES COSTA 

LIMOEIRO - OAB:15309/O

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

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

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial.Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 277 de 714



artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil.Sem custas, ante a 

gratuidade da justiça anteriormente deferida.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.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107826 Nr: 1221-16.2016.811.0021

 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: Rodrigo Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, Wilson 

Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Intime-se o Sr. Perito, para que manifeste-se, em 05 (cinco) dias, sobre as 

insurgências de fls. 249/260.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 27387 Nr: 1835-65.2009.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinhardt Heydrich Jacintho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 (...). Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação.Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.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 o exequente e, após, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1032-14.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de 

tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.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 o exequente e, após, arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, GILDECIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido às fls. 124/125. Nesse passo determino que seja 

procedida a penhora e avaliação da fração do bem imóvel indicado, 

lavrando-se o respectivo auto e dele intimando o executado e respectivo 

cônjuge.

 Após, oficie ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que 

promova averbação da penhora, junto à matrícula do bem.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32258 Nr: 1258-53.2010.811.0021

 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: Jolmir Antoninho Pezzini, Carmela Libera Pezini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação em fase de cumprimento de 

sentença onde, efetivada perícia técnica, foram as partes instadas a 

manifestarem-se.

 Na petição de fl. 687/699, o executado se insurgiu à perícia alegando 

questão meritória que, em tese, somente pode ser analisada no âmbito da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 No entanto, na presente fase processual, cabe ao juízo somente a análise 

acerca da homologação – ou não – do laudo pericial, eis que as questões 

meritórias devem ter sua análise relegada ao momento processual 

oportuno.

 No caso presente, como já dito, a parte executada limitou-se a fazer 

considerações meritórias sobre o débito, sendo completamente silente 

quanto à regularidade da perícia, de forma que preclusa está a sua 

possibilidade de discutir o laudo pericial, mormente porque não impugnara 

– de forma específica – qualquer matérias constante no laudo.

 Tendo o exequente concordado com o laudo pericial (fl. 738), 

HOMOLOGO-O para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.
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 Intime-se as partes para que esclareçam se detém interesse em alguma 

outra modalidade probatória em relação ao procedimento de impugnação 

ao cumprimento de sentença, ou se desejam o julgamento imediato da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82194 Nr: 1039-69.2012.811.0021

 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: Sebastiana Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

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

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública Municipal para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30228 Nr: 4672-93.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M .S. G. de Moura Souza - ME, Maria Selma 

Gonçalves de Moua Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não tendo sido o débito do executado quitado, fora a parte exequente 

instada a manifestar-se.

 Realizada penhora online via sistema BACENJUD, não foi localizado 

nenhum valor para ser bloqueado.

 Não tendo trazido aos autos a informação necessária ao impulsionamento 

do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade 

do executado, a parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de 

pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação

 Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas 

pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências 

tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico ato 

processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de 

propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação.

 O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso à inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais.

 Insta ainda consignar que a própria Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata de 

regramento normativo administrativo de observância obrigatória por todos 

os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as funções do 

sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, qualquer 

possibilidade de consulta:

Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.

 Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva.

 Mais severas ainda são as restrições administrativas, constantes no 

mesmo regramento de observância obrigatória citado, quanto à utilização 

do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir 

que:

Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. (grifos 

nossos).

 Analisando o citado artigo, percebe-se que somente caberá a sua 

utilização quanto o requerente justificar – evidentemente de forma 

comprovada – que esgotou todos os meios possíveis para obter a 

informação que pretende, o que não é o caso dos autos.

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente possam 

solver o feito, sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106256 Nr: 403-64.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Oliveira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifica-se que o comprovante de publicação do edital de 

citação do executado, não acompanhou o pedido de fls. 93/94.

 Nesse passo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar a juntada dos referidos comprovantes.

 Em seguida, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o Defensor Público local como curador especial do executado, o 

qual deverá patrocinar sua defesa, devendo ter vista dos autos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92288 Nr: 1799-47.2014.811.0021

 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: Fabiana Pereira dos Santos, Balbina Pereira dos Santos, 

Indiana Pereira dos Santos, João Batista Pereira dos Santos, Adriana 

Pereira dos Santos, Eliane Pereira dos Santos, Joaci Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Thiago Canan - OAB:9180 MT, Tiago Canan - 

OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 (...). determino a expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que 

perfaça a penhora, avaliação e remoção de quaisquer bens que estejam 
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depositados e/ou que guarneçam a propriedade de titularidade da 

executada, ainda que maquinários, semoventes, produtos oriundos de 

colheita ou quaisquer bens em geral.(...), fica desde já o Sr. Oficial 

autorizado a penhorar os bens móveis indicados, independentemente do 

local onde se encontram os bens, ainda que sobre a posse, detenção ou 

guarda de terceiros.(...).Não sendo verificado nos autos o recolhimento 

das custas do oficial de justiça para a prática dos atos determinados na 

presente decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput 

do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das 

despesas de atos por si requeridos, determino que seja o requerente 

intimado da presente decisão, salientado que, se houver necessidade da 

prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e 

extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil.(...).Por fim, considerando que o presente cumprimento de 

sentença se arrasta por quase três anos sem que o executado tenha 

demonstrado interesse em saldar a dívida, insurgindo-se reiteradamente 

aos atos processuais e denotando desfrutar de uma vida financeira 

confortável, eis que titular de imóvel e móveis de luxo (fls. 130/132 e 179), 

contudo, se cinge a frustrar reiteradamente os atos expropriatórios; 

havendo qualquer insurgência por eventuais terceiros que estejam na 

posse dos bens, a qualquer título, deverá o Sr. Oficial de Justiça, 

cientificá-los de que tais objeções deverão ser promovidas pelas judiciais 

cabíveis, não se imiscuindo de cumprir a ordem, ainda que necessário o 

reforço policial, que fica desde já autorizado.Cumpra-se, expedindo 

mandado de penhora, avaliação e remoção de bens.Intime-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111247 Nr: 3192-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo B e Silva & Cia Ltda -ME, Agnaldo 

Barbosa e Silva

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Intime-se o apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do 

diploma legal referido.

 Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 134 Nr: 204-09.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Roque Mignoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 (...) .Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão 

jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau 

de jurisdição superior.Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento.Intime-se a exequente 

a requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento 

consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso 

de prazo, retornem-me conclusos para deliberação.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.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106946 Nr: 797-71.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANYO SASAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o acolhimento da emenda à inicial (fl. 76-vs), de rigor, a 

alteração sistêmica, bem como da capa dos autos, em relação à classe 

processual, inclusão de todos os requeridos ao polo passivo e posterior 

cumprimento da citação.

 Nesse passo, e considerando que já houvera a conversão da ação 

executiva para ação monitória (fls. 76-vs), proceda às retificações 

atinentes, de acordo com a presente decisão, bem como com o pedido de 

emenda da inicial e, após, proceda às respectivas citações, nos termos já 

determinados à fl. 76-vs.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95655 Nr: 4267-81.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ribeiro de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

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:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 
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precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 81682 Nr: 519-12.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleni Guntzel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 8577 Nr: 936-43.2004.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 Defiro o pedido às fls. 97/98. Por consequência, determino a penhora dos 

créditos da parte executada, junto às empresas administradoras de cartão 

de crédito, indicadas pela Fazenda Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 520-31.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Riceto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O Sistema RENAJUD é uma ferramenta que possibilita tanto inserção 

quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na 

Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores 

(RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de 

Trânsito – DENATRAN.Verifica-se, por uma vaga leitura do referido 

dispositivo, que o sistema em questão serve somente à inserção e retirada 

de constrições judiciais de veículos, não servindo para consulta, 

mormente executiva.Mais severas ainda são as restrições administrativas, 

constantes no mesmo regramento de observância obrigatória citado, 

quanto à utilização do sistema INFOJUD, eis que o artigo 476 caput é 

específico ao aduzir que:Art. 476. As requisições de informações à 

Receita Federal para apuração de endereço ou situação 

econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz quando o 

requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para obtê-las 

ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos).Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos.Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações.Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36033 Nr: 634-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocria Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alquimir Gomes de Carvalho - 

OAB:26386/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 Considerando a concordância expressa do exequente (fl. 219), defiro o 

pedido à fl. 216.

 Por consequência, determino o cancelamento da penhora objeto da 

AV-06-4.908, oriunda do presente feito – Cód. 36033.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19052 Nr: 2190-46.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Metalúrgica Aço Brasil Ltda, Nadia 

Maria Ströher, Rodrigo José Ströher, Naise Ströher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Leonardo Oliveira Borges - OAB:11606-A, 

MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12895

 Intime-se a executada para, querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

acerca do pedido às fls. 147-vs.

 Após, havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de 

prazo, renove-se a vista à exequente para postular o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031817 Nr: 2907-72.2018.811.0021

 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: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transumar Transportes Rodoviario Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a presente habilitação de crédito retardatária, como Impugnação, 

determinando seu processamento nos termos dos artigos 13 a 15 da Lei 

11.101/2005.

 Nesse passo, intime-se a impugnada e o administrador-judicial, para 

querendo, manifestarem-se em 10 (dez) dias.

 Sem prejuízo e considerando o disposto no art. 10, § 1º, da Lei 

11.101/2005, mantenho o agendamento da 1ª e 2ª convocações para 

Assembleia Geral de Credores, consoante especificado à fl. 1583 dos 

autos principais – cód. 34979.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 3992-74.2010.811.0021

 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: Transumar Transportes Rodoviario Ltda, Robson 

Moreira Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT, Tiago 

Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a disponibilização de novas datas pelo Sr. Administrador 

Judicial, expeça-se edital de convocação para Assembleia Geral de 

Credores a ser por este presidida, conforme especificações insertas nas 

fls. 1583-vs e, com auxílio de 01 (um) secretário (art. 37, caput, da Lei n. 

11.101/2005), devendo ser publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

bem como em jornais de circulação neste Município de Água Boa/MT e 

também em sites de notícias que possuem domínio nesta cidade 

(www.iappe.com.br e www.aguaboanews.com.br), visando conferir a 

mais ampla publicidade ao ato convocatório.

 Conforme estabelece o art. 37, §4º, da Lei n. 11.101/2005, o credor 

poderá ser representado por mandatário ou representante legal desde que 

entregue ao Administrador Judicial em até 24 horas antes da data prevista 

no aviso de convocação, documento hábil que comprove seus poderes ou 

a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o 

documento de representação, sem prejuízo também de sindicato de 

trabalhadores representarem seus associados que são titulares de 

créditos decorrentes de relação de trabalho, observando-se a regra do 

art. 37, §6º da LRE.

 Consigne-se no edital de convocação que as cópias do Plano de 

Recuperação Judicial da empresa recuperada deverão ser solicitadas ao 

Administrador Judicial através do seguinte endereço eletrônico: 

lazasolidez@gmail.com, conforme determina o art. 36, inciso III da Lei n. 

11.101/2005.

 Determino que a empresa recuperanda afixe cópia do aviso de 

convocação de forma ostensiva na sua sede (art. 36, §1º da Lei n. 

11.101/2005).

 As despesas decorrentes da Assembleia Geral serão suportadas pela 

empresa recuperanda, conforme determina o art. 36, §3º da LRE.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000155-13.2018.8.11.0021 AUTOR: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Considerando a indicação de novo endereço 

da parte requerida, de rigor o prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos. Nesse passo, designo nova audiência para o dia 05 de julho de 

2018 às 13h30min do horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

consignando as demais deliberações contidas na decisão constante do id 

nº 11720625. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 17 de maio de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000824-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000824-03.2017.8.11.0021 AUTOR: EDILSON 

PEREIRA DA SILVA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde do feito, 

de rigor a realização de prova pericial, Por consequência, nomeio como 

perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), 

telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). Nesse passo e considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, 

local, data e horário para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste 

Juízo que intime as partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, 

Centro II, CEP 78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de 

julho de 2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que 

o atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001401-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA Inicialmente, revogo a nomeação 

efetivada por meio do id nº 11293286. Por consequência, nomeio como 

perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), 

telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 
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independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). Nesse passo e considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, 

local, data e horário para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste 

Juízo que intime as partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, 

Centro II, CEP 78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de 

julho de 2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que 

o atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001805-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001805-32.2017.8.11.0021 AUTOR: WILSON 

MOREIRA DOS SANTOS Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por 

meio do id nº 11729349. Por consequência, nomeio como perito médico o 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e 

considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário 

para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as 

partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 

78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 

2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o 

atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001155-82.2017.8.11.0021 AUTOR: CARMELITA 

BENTO DA SILVA Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por meio do 

id nº 10338084. Por consequência, nomeio como perito médico o Dr. 

Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e 

considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário 

para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as 

partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 

78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 

2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o 

atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000994-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DAVI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000994-72.2017.8.11.0021 AUTOR: CARLOS 

ALBERTO DAVI Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por meio do id 

nº 10338233. Por consequência, nomeio como perito médico o Dr. 

Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e 

considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário 

para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as 

partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 

78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 

2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o 

atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000501-95.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIOS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000501-95.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GILSON 

RIOS MATOS Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por meio do id nº 

10344363. Por consequência, nomeio como perito médico o Dr. Henrique 

Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e considerando que 

já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário para realização do 

ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as partes a 

comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 78.635-000, 

Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 2018, a partir da 

08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o atendimento ocorrerá 

por ordem de chegada. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de 

Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Deverá o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000534-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINA LUZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000534-85.2017.8.11.0021 AUTOR: CARMINA LUZ 

BARBOSA Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por meio do id nº 

10339174. Por consequência, nomeio como perito médico o Dr. Henrique 

Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e considerando que 

já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário para realização do 

ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as partes a 

comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 78.635-000, 

Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 2018, a partir da 

08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o atendimento ocorrerá 

por ordem de chegada. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de 

Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Deverá o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão arguir o 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-09.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVON SABINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000940-09.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLEIDIVON SABINO DA SILVA Inicialmente, revogo a nomeação efetivada 

por meio do id nº 10660655. Por consequência, nomeio como perito médico 

o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e 

considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário 

para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as 

partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 

78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 

2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o 

atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000938-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000938-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELIENE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por 

meio do id nº 10659805. Por consequência, nomeio como perito médico o 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e 

considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário 

para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as 

partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 

78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 23 de julho de 

2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o 

atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001064-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARA RIBEIRO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001064-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JANUARA RIBEIRO FERREIRA Inicialmente, revogo a nomeação efetivada 

por meio do id nº 11222766. Por consequência, nomeio como perito médico 

o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 

3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e 

considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário 

para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as 

partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 

78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 06 de agosto de 

2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o 

atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELMACI MARIA DE JESUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 285 de 714



MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001717-91.2017.8.11.0021 AUTOR: DELMACI 

MARIA DE JESUS DOS SANTOS Inicialmente, revogo a nomeação 

efetivada por meio do id nº 11642115. Por consequência, nomeio como 

perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), 

telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). Nesse passo e considerando que já fora informado pelo Sr. Perito, 

local, data e horário para realização do ato, determino ao Sr. Gestor deste 

Juízo que intime as partes a comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, 

Centro II, CEP 78.635-000, Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 06 de 

agosto de 2018, a partir da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe 

que o atendimento ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na 

Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente 

o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os 

honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 

Deverá o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) 

dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001708-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SALVADORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001708-32.2017.8.11.0021 AUTOR: ANDRE 

SALVADORI Inicialmente, revogo a nomeação efetivada por meio do id nº 

11729709. Por consequência, nomeio como perito médico o Dr. Henrique 

Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do Código de Processo Civil). Nesse passo e considerando que 

já fora informado pelo Sr. Perito, local, data e horário para realização do 

ato, determino ao Sr. Gestor deste Juízo que intime as partes a 

comparecerem à Clínica HVA (Rua 16, Nº 235, Centro II, CEP 78.635-000, 

Àgua Boa-MT, Tel. 34681122), na data de 06 de agosto de 2018, a partir 

da 08h00min, até as 12h00min, consignando-lhe que o atendimento 

ocorrerá por ordem de chegada. Com fundamento na Resolução n. 

232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente o disposto na 

Tabela de Honorários Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do 

Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Deverá o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 12 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 01/2018-GAB JUIZADO ESPECIAL - O Doutor Pierro de Faria 

Mendes, MM. Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Alto 

Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 

CONSIDERANDO o que determina Seção 2 e 26, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, CONSIDERANDO a necessidade de atender aos objetivos 

estampados na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

de Justiça de Mato Grosso, RESOLVE: Art. 1º- Realizar Inventário 

Ordinário de Processos no Juizado Especial Criminal de Alto Araguaia, que 

se realizará por 07 (sete) dias, a partir do dia 11 de junho de 2018. Art. 2º- 

Os expedientes forenses na secretaria do Juizado Especial permanecerão 

inalterados, inclusive sem prejuízo das audiências designadas para o 

período. Art. 3º- Designar os servidores do Juizado Especial, presididos 

pela Gestora Judiciária Cassirene Vicente Miranda Rodrigues para 

secretariar os trabalhos. Deverá a serventia judicial observar o roteiro de 

inventário de processos entre outras disposições da CNGC atinentes ao 

tema. Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia da presente 

à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao 

Representante do Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Presidente 

da Sub Sessão da OAB, às Serventias desta Comarca, afixe-se cópia no 

átrio do Fórum, para conhecimento público. Alto Araguaia/MT, 06 de junho 

de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES - Juiz de Direito.
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77998 Nr: 5255-37.2016.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINEIDY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 77998

Vistos.

Intime-se a Requerente para se manifestar e/ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 11 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70953 Nr: 1066-16.2016.811.0020

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MARQUETTI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROEL MARQUETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 70953

Vistos.

Intime –se a Curadora Especial para apresentar contestação, bem como 

se manifestar sobre o laudo pericial contido nos autos, pelo prazo legal.

 E, sequencia, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir – justificando sua necessidade e/ou se são pelo 

julgamento antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 11 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83727 Nr: 3352-30.2017.811.0020

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DARBIO QUINTILHANO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GOULART BENTOS 

- OAB:45532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 83727

Vistos.

Tendo em vista que na data anteriormente designada para realização de 

audiência (02/07/2018), este Magistrado estará em gozo da licença gala, 

devidamente autorizada pelo Tribunal, redesigno a oralidade para o dia 13 

de agosto de 2018, às 14h30min (horário oficial do Mato Grosso).

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 06 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 22383 Nr: 385-27.2008.811.0020

 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: KARINA BASILIO GARCIA, KARLA BASILIO GARCIAS, 

OSMAR BATISTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NÓBREGA DE FARIAS, LEANDRO 

FERREIRA DE AGUIAR, JOÃO NORBERTO CHIAVOLONE, REGINA 

FERREIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Código n.º 22383

Vistos, em correição.

Chamo o feito à ordem.

 Feito distribuído em 12/02/2008, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, sem 

haver o cumprimento integral, até a presente data, da decisão que 

recebeu a ação que é datada de 17/03/2008 (fls. 36/37).

 I. Constato que, inicialmente, ação foi proposta por Karina Basílio Garcia, 

Karla Basílio Garcia e Osmar Batista Garcia, sem indicação direta do(s) 

Requerido(s). Contudo, às fls. 64/83 foi requerido a substituição dos 

Requerentes por Antônio Carlos da Silva, sem oposição dos mesmos (fls. 

90/92).

Feito este registro, tenho por bem, mitigar a aplicação do §1° do artigo 109 

do CPC, uma vez que, à época do pedido de substituição, ainda não tinha 

sido declinado quem seria(ao) o(s) Requeridos, ou seja, perfeitamente 

cabível o requerido.

 Assim, nestes termos, DEFIRO a substituição processual, 

passando/retificando o polo ativo para constar como Requerente Antônio 

Carlos da Silva DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o necessário.

 II. No mais, o Requerente às fls. 103/130, indicou/declinou Viana 

Empreendimentos Agropecuários Ltda para compor o polo passivo, na 

condição de Requerido, uma vez que, em tese, o imóvel objeto desta ação 

encontra-se registrado na matricula n.º 7.932 do 1º Oficio de Alto 

Araguaia – MT em nome da pessoa jurídica retro mencionada.

Assim, nestes termos, DEFIRO a inclusão de Viana Empreendimentos 

Agropecuários Ltda, passando a figurar nestes autos como Requerido, 

DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o necessário.

 III. Com isso, regularizado os polos Requerente e Requeridos, DETERMINO:

 III.I - intime-se o Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe/decline, quem são os confinantes do imóvel objeto desta ação, 

indiciando, por consequência, o endereço que possam ser localizados, 

sob pena de extinção do feito; registrando que, caso os confinantes já 

tenham se manifestado nos autos, deverá indiciar em quais folhas se 

encontram;

- Advinda a informação dos Confinantes, PROCEDA a Senhora Gestora as 

anotações necessárias.

III.II – após, oficie-se o 1º Oficio de Alto Araguaia – MT, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informe sobre a área em litigio, em especial no tocante 

a sua localização, sob pena de crime de desobediência;

 III.III – Após, cite-se o Requerido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conteste a presente ação, nos termos dos artigos 335 a 342 do CPC; 

registrando que, caso não conteste, será decretado sua revelia;

 III.IV - intimem-se os confinantes que ainda não se manifestaram nos 

autos, consignando o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

 - PROCEDA a Senhora Gestora a publicação do edital para o Requerido e 

Confinantes, conforme dispõe o inciso I do artigo 259 do CPC.

 III. V – Intimem-se as Fazendas Públicas (União, Estado e Município), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem se possui interesse na 

área objeto desta ação; registrando que, caso já encontre a informação 

nos autos, certifique indicando as fls.

 III.VI – Cumprida as determinações retro, dê-se vistas ao Ministério 

Público, para manifestação, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.
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IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 24232 Nr: 1753-71.2008.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDEL ADONIS NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Código n.° 24232

Vistos, em correição.

Ante o acórdão prolatado pelo E.TJ/MT, cientifique as partes.

 Após, arquivem os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88900 Nr: 5601-51.2017.811.0020

 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: PRISCILA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM PEREIRA DA SILVA NETO, MUNICIPIO 

DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, diante dos fatos e fundamentos mencionados, INDEFIRO o 

pedido de tutela requerido para a internação compulsória do Requerido; 

contudo, acolho a manifestação Ministerial e DETERMINO:

 I – Requisite ao Poder Público Municipal via Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Ação Social, para que ofertem tratamento através de 

programas CAPS ou congêneres, bem como ofertem tratamento de saúde 

e/ou acompanhamento médico ao Requerido, DEVENDO informar 

detalhadamente este Juízo dos procedimentos realizados/ofertados no 

prazo de 30 (trinta) dias.

II – Requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca para que 

realizem estudo psicossocial da Requerida, devendo apresentar relatório 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 III – Dê-se vistas a Defensoria Pública para informar este Juízo se foi 

realizado algum procedimento referente, em tese, as ameaças sofridas a 

Requerente e ao Requerido.

 IV – Encaminhe cópia integral dos autos ao D. Delegado de Policia desta 

Cidade para que, se assim entender, instaurar procedimento criminal 

apuratório referente, em tese, das ameaças sofridas pela Requerente e 

Requerido.

 Citem-se aos Requeridos para, se desejando, apresentem contestação, 

no prazo legal.

 Realizada a citação, e ultrapassado o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Apresentada contestação, dê-se vistas a DPE, pelo prazo legal.

 Ciência a DPE e ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 11 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89188 Nr: 5732-26.2017.811.0020

 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 JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SANTOS DA SILVA, 

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, diante dos fatos e fundamentos mencionados, INDEFIRO o 

pedido de tutela requerido para a internação compulsória do Requerido; 

contudo, DETERMINO:

 I – Requisite ao Poder Público Municipal via Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Ação Social, para que ofertem tratamento através de 

programas CAPS ou congêneres, bem como ofertem tratamento de saúde 

e/ou acompanhamento médico (psiquiátrico) ao Requerido, DEVENDO 

informar detalhadamente este Juízo dos procedimentos 

realizados/ofertados no prazo de 30 (trinta) dias.

II – Requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca para que 

realizem estudo psicossocial da Requerida, devendo apresentar relatório 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Citem-se aos Requeridos para, se desejando, apresentem contestação, 

no prazo legal.

 Realizada a citação, e ultrapassado o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Apresentada contestação, dê-se vistas a DPE, pelo prazo legal.

 Ciência a DPE e ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 11 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52694 Nr: 2124-93.2012.811.0020

 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: JOÃO BARBOSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE MELO - Espólio, Olivia 

barbosa de Melo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTHON BARBOSA PADILHA 

DE MELO - OAB:3.531/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Barbosa de Melo - 

OAB:51.796 OAB/GO

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de vista dos autos, formulado à fl. 785/790, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95298 Nr: 2092-78.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BANESPA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ELIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 
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servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.5. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).6. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82924 Nr: 2910-64.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

OAB:18465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes à 

ref. 34.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

3. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

4. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

5. Sem custas e honorários.

6. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

7. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

8. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de agosto de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82265 Nr: 2548-62.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SILVA RESENDE, JONES GONÇALVES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE JESUS DE SOUZA - 

OAB:18465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA – Perda do Objeto

Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por E3DILSON 

SILVA RESENDE e JONAS GONÇALVES FERREIRA em desfavor de 

LARTE BRAZ DO NASCIMENTO FILHO, qualificados nos autos.

2. Eis o relato do necessário.

3. Fundamento e DECIDO.

4. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento.

5. Uma vez homologado acordo por sentença no feito principal (Processo 

de código nº 82924), inevitavelmente o feito acessório deve ser extinto, 

tratando-se de extinção imprópria, não havendo dúvida de que estes 

autos perderam o objeto, posto que inexiste pressuposto e interesse para 

o desenvolvimento válido e regular do processo.

DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de 

Processo Civil.

8. Custas pro rata, nos termos do artigo 90, § 2º do CPC.

9. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

10. P.R.I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de 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. DEFIRO o pedido de ref. 20, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para 

a parte requerente se manifestar nos autos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94017 Nr: 1736-83.2018.811.0020

 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): ESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A promove Ação de Busca e Apreensão em 

desfavor de EDINALDO SOUZA E SILVA, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 
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CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito.

6. Custas pela parte requerente.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77530 Nr: 5032-84.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILENE RIBEIRO LEME CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS NELSON 

HIDEKI SATO, CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO - 

ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Naves de Resende - 

OAB:19.167/MT, FELIPE CARVALHO BARCELOS - OAB:19725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ROSILENE RIBEIRO 

LEME CARVALHO contra ato coator do AGENTE DE TRIBUTOS 

ESTADUAIS NELSON HIDEKI SATO DO POSTO FISCAL HENRIQUE 

PEIXOTO, visando ordem mandamental para a liberação das mercadorias, 

contendo em seu bojo pedido liminar.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, aduzindo que o provimento 

judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito.

6. Sem custas e honorários.

7. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76867 Nr: 4673-37.2016.811.0020

 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: MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 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, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93489 Nr: 1511-63.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA DE MORAIS, CREUZA NUNES 

FERREIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 4. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.5. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).6. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.7. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e II 

do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95357 Nr: 2100-55.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - CARLITO BUENO FRAGA, 

WANDERLEY SEBASTIÃO DA SILVA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foi indicado o(a) inventariante do 

espólio que ocupa o polo passivo da presente lide, nos termos do artigo 

75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

 2. Por conseguinte, DETERMINO que o exequente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 
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15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 734-78.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ROQUE VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO APARECIDO MERINHO MERINO 

EIRELI-EPP, ARNALDO APARECIDO MERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TERRA GONÇALVES - 

OAB:327337

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 334, § 4º, I, do CPC, a audiência só não será 

realizada, se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual.

2. Tendo em vista, que apenas a parte requerida manifestou seu 

desinteresse, AGUARDE-SE a realização da audiência conciliatória 

designada à ref. 04.

3. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77660 Nr: 5103-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 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 da embargante, de forma que a prestação 

jurisdicional foi devidamente entregue, não havendo assim que se falar em 

contradição ou omissão. 6. Consigno que quanto ao incidente de falsidade, 

a sentença claramente que perdeu o objeto diante do acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade ativa. 7. Ora, se a parte embargante é ilegítima 

para propor a ação, por óbvio não teria legitimidade para arguir a falsidade 

documental em sede de impugnação, devendo esta, caso queira, procurar 

os meios legais para tanto. 8. Ante ao exposto, por não preencher os 

requisitos de admissibilidade, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 9. 

Publique-se. Intime-se. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 10 de junho de 2018. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78258 Nr: 113-18.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na inicial.

2. Desnecessária a intervenção do Ministério Público Estadual.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

7. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

8. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

9. Ciência à DPE.

10. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66064 Nr: 2338-79.2015.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE THIAGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELIA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a parte requerida no novo endereço indicado à ref. 31, para 

querendo, contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e 

confissão da matéria de fato (art. 319 do CPC).

2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57625 Nr: 549-79.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY BARBOSA DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca 

do laudo do perito, nos termos do artigo 477, § 1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95717 Nr: 2330-97.2018.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO TOZZI DE OLIVEIRA, 

ROGERIO TOZZI DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95719 Nr: 2332-67.2018.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO, TRÍCIA TOZZI DE 

OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 734-78.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ROQUE VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO APARECIDO MERINHO MERINO 

EIRELI-EPP, ARNALDO APARECIDO MERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TERRA GONÇALVES - 

OAB:327337

 Intimação dos advogados das partes da audiência de conciliação 

designada para o dia 29/08/2018 às 13:00 horas (MT) que se realizará no 

Centro Judiciário desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 67780 Nr: 3421-33.2015.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WWDSES, GDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de ref. 40, pois o processo de cód. 69415 tramita 

pelo rito de expropriação, não podendo o juízo determinar que o executado 

pague o valor daquele processo neste. Além do mais, o legislador 

especificou claramente o procedimento a ser adotado em cada um dos 

ritos, razão pela qual incabível “forçar” ou mesmo “coagir” o executado a 

pagar o débito daquele processo sob pena de sua prisão cível neste.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE a decisão anterior, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Alto Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90606 Nr: 6695-34.2017.811.0020

 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: ROSANA DOS REIS DE SOUZA, CAMILA PAMELLA 

ALMEIDA ARANTES, GERONICE DOS REIS MEDRADE, ESPÓLIO - DE 

SEBASTIÃO ARANTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 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, 11 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71066 Nr: 1124-19.2016.811.0020

 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: JOAO FRANCISCO MACHADO SILVA, LILLYANE MARIA 

MACHADO SILVA, GIOVANNI LUCIO MACHADO DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARIS DE OLIVEIRA MACHADO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ROSA DE SOUZA - 

OAB:15779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Determino a regular CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, a qual 

se dará nas formas e prazos do artigo 751 do CPC, para tanto,.

2. Forte no referido artigo 751 do CPC/2015, DESIGNO a entrevista da 

interditanda para o dia 07 de agosto de 2018, às 16h00, oportunidade em 

que será examinada sua vida, negócios, bens e demais dados 

necessários para descortinar seu estado mental.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69047 Nr: 302-30.2016.811.0020

 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
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 PARTE AUTORA: ANSELMO SEIDEL

 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:

 Vistos.

1. Diante do ofício retro, DESIGNO a sessão de conciliação/mediação para 

o dia 22 de agosto de 2018 às 15h00 (MT).

2. INTIMEM-SE todos para comparecimento na solenidade.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 12 de junho de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-58.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA E CUNHA ENGENHARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO OAB - GO26885 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS KRIESEL SPEROTTO (EXECUTADO)

LUCILENE PEREIRA FELIX (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) da Reclamante, 

intimado a requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, 

nos termos da certidão ID. 13326459.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000022-08.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER AKIRA YWAZAKI OAB - PR41792 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000022-08.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 18.568,38; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[EXECUÇÃO 

CONTRATUAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ZATI 

EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA VISTOS, A parte executada opôs 

embargos a execução alegando manifesto improcedência da execução, 

uma vez que as verbas a ser repassadas pelo Estado de Mato Grosso 

não foram devidamente realizadas.. Alega que a soma total da 

condenação com valores já atualizados encontra-se em R$ 18.568,38 

(DEZOITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO 

CENTAVOS), já que R$ 15.000,00 (quinze mil reais) já foram repassados 

pela prefeitura após a execução dos serviços contratados. Em 

manifestação a parte exequente ora embargada impugna as fatos e 

argumentos trazidos pelo embargante, sustentando que o não pagamento 

pelo ente municipal gera enriquecimento ilícito do mesmo. 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 os embargos à 

execução ofertado pela parte contraria/executada. Incontroverso nos 

autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, o qual 

tinha por finalidade a instalação de academias ao “ar livre” para o 

município do Alto Araguaia/MT. Em processo licitatório, vencimento pelo 

embargante, o custeio da prestação de serviço totalizou R$ 31.933,00 

(trinta e um mil novecentos e trinta e três reais), dos quais, somente R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) foram devidamente quitados. Nos embargos 

opostos, afirmou o ente municipal que o não pagamento do restante se 

deu por que o Estado de Mato Grosso, através do TERMO DE CONVENIO 

N. 123 DE 2013, contrato firmado entre o município e o estado, não 

repassou a totalidade de verbas assim obrigada. Ressalto que não há 

qualquer excludente cabível ao caso, uma vez que a contratação se deu 

diretamente entre a municipalidade e o embargante, sem qualquer 

intervenção do Estado de Mato Grosso. Assim, como forma de afastar 

qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito pela embargante, ante ao 

contrato já firmado e cumprido pelo embargado, faz jus este último ao 

recebimento do restante não quitado. Dessa forma não admito os 

embargos opostos, por manifesta inadmissibilidade do mesmo. Quanto aos 

juros e correção monetária aplicados a fazenda pública, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu através do Recurso Extraordinário (RE) 870947, 

matéria posta a discussão por vários outros recursos junto ao STF, que a 

Taxa Referencial (TR) não é inconstitucional para aplicação de juros e 

correção monetária. Assim, fixo o índice TR para correção monetária da 

condenação cabível a estes autos. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, NÃO ADMITO os embargos à 

execução ante a manifesta inadmissibilidade dos mesmos, devendo ser 

pago a parte embargada o valor restante de R$ 18.568,38 (DEZOITO MIL 

QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) 

acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a ser contados a partir do 

vencimento da obrigação (art. 397 CC) e correção monetária (TR+0,5%) a 

partir da presente decisum. 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-17.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN ALVES FERGUSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIBIA APARECIDA RESENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000293-17.2017.8.11.0020. REQUERENTE: JOHN ALVES FERGUSON 

REQUERIDO: CLEIBIA APARECIDA RESENDE DE SOUZA Vistos, 1. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-34.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT0011082A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLAN CANDIDO FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000018-34.2018.8.11.0020. REQUERENTE: MAGNUM MORAES 

NOGUEIRA REQUERIDO: DARLAN CANDIDO FLORES Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-87.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NICACIO VILELA MARTINS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA VIEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000159-87.2017.8.11.0020. REQUERENTE: NICACIO VILELA MARTINS - 

ME REQUERIDO: ELIZANGELA VIEIRA DE ALMEIDA Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-74.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA MAGALHAES CAETANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000134-74.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: NEIDE MARIA MAGALHAES CAETANO Vistos, 

1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-42.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE CALCADOS E ROUPAS FEITAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SOARES DE ARAUJO FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000065-42.2017.8.11.0020. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE 

CALCADOS E ROUPAS FEITAS LTDA - ME REQUERIDO: VIVIANE SOARES 

DE ARAUJO FREITAS Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, 

inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro 

extinto o processo. 4. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 

55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). 6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se 

o necessário. 7. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz 

Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-25.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. DE FREITAS PNEUS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000092-25.2017.8.11.0020. REQUERENTE: I. P. DE FREITAS PNEUS - EPP 

REQUERIDO: MAURICIO BARBOSA CARDOSO Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-29.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR CAETANO RIQUELME CASTILLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000137-29.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ZILMAR CAETANO RIQUELME CASTILLO Vistos, 

1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 

9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA MARIA LEITAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000138-14.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA LUCIA LOPES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: LAURA MARIA LEITAO Vistos, 1. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. 

DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO O 

ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135223 Nr: 1693-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, EXTINGO o processo frente à litispendência, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do NCPC/2015: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada.”Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 87441 Nr: 3227-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TABELIA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 Decisão

O pedido vai indeferido, considerando que o pleito não merece acolhida em 

razão da sentença de fls. 355-361 dos autos, ter ciência do Sr. Félix 

Marques em 04/04/2016. Foi manejado embargos de declaração, fls. 

362-375, cuja decisão de fls. 503-506, rejeitou na totalidade os embargos 

declaratórios, sendo esta publicada dia 06/06/2016, no Diário de Justiça 

Eletrônico nº. 9787, conforme fls. 508 dos autos, onde consta que o Sr. 

Félix Marques foi devidamente intimado. Posteriormente a certidão de 

trânsito em julgado lavrada nas fls. 509 encerrou o procedimento e os 

autos devidamente arquivado com baixa sem anormalidades que 

pudessem causar nulidades no procedimento. Fundamenta-se no seguinte 

artigo do Código de Processo Civil:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

(...)

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável.

Intime-se e cumpra-se.

 Após, retorne os autos ao arquivo.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 13189 Nr: 2509-92.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER NAVARRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO VITALINO - 

OAB:2937-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94124 Nr: 3761-47.2014.811.0008

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENILDO PEDRO DE JESUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fundamento nos artigos 487, inciso I e 490 do Código de Processo Civil, 

para declarar quitada a obrigação referente ao pagamento do cheque n. 

11, vinculado a Agência 0597, conta corrente n. 541415, no valor de R$ 

411,00 (quatrocentos e onze reais), tornando definitiva a tutela concedida 

nos autos, cancelando-se definitivamente os apontamentos existentes em 

nome da autora. Condeno o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por 

cento sobre o valor da causa.Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas e 

cautelas de praxe. Intime-se o Requerido para levantar o valor depositado 

nos autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111954 Nr: 2874-92.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINETE APARECIDA DE OLIVEIRA ME, 

LUCINETE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS

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

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103540 Nr: 3816-61.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA MARIA NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94868 Nr: 4394-58.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTÓVÃO MASSON, TATIANA SIQUEIRA 

EIRELI-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado REINALDO 

LORENÇONI FILHO pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) 

DIAS, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133011 Nr: 307-20.2018.811.0008

 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: ANTONIO CUSTODIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado SANDRA JANE 

SCOTTI pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82219 Nr: 3915-36.2012.811.0008

 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: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA WALKR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109027 Nr: 1167-89.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BENICIO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

o que de direito em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100719 Nr: 2087-97.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO DE SOUZA NETO, MANOEL 

ANTONIO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

o que de direito em 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 32917 Nr: 2744-20.2007.811.0008

 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: ESPOLIO EULALIA MARIA ALVES DA SILVA, 

GONÇALINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.914, 

JEREMIAS CRUZ DIAS - OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o douto advogado JEREMIAS CRUZ 

DIAS pra devolver os autos nesta secretaria em 5 (CINCO) DIAS, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99630 Nr: 1417-59.2015.811.0008

 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: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:OAB/MT. 11.054, EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor oficial de justiça:C E R T I D Ã O

 Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do 

MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara, e extraído dos autos da Ação de Busca e 

Apreensão, processo código 99630, em que o CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA move contra EDJECKSON GUARINO DA SILVA, dirigi-me ao 

endereço mencionado nesta cidade e comarca de Barra do Bugres/MT, ali 

estando na data de 21/05/2018 às 09:060 horas, DEIXEI DE APREENDER o 

veículo abaixo descrito: Marca Honda, tipo CG 125 FAN ES, cor Preta, 

Ano/Modelo 2014/2014, placa OBN 6563, em razão de não localizá-lo no 

endereço referido no mandado e também não encontra-lo nas vias e locais 

públicas. DEIXEI DE CITAR a parte requerida em razão de não ter 

apreendido o bem acima descrito e também não encontrá-la. O referido é 

verdade e dou fé.

Sérgio de Campos Borges

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 2938-39.2015.811.0008

 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 RIBEIRO FANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA COSTA E SILVA, FRANCISCO 

ANTUNES MELLO, CARLOS COSTA, SUCESSORES DA SESMARIA DOS 

PALMARES, DALZI CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Compulsando os autos, percebe-se que o autor não juntou nenhum 

documento que identifica e discrimina o imóvel.

O art. 225, caput, da Lei de Registros Publicos (LRP), determina que, em 

processos judicias as partes indiquem, com precisão, os característicos, 

as confrontações e as localizações dos imóveis. A fim de especificar 

descrições vagas e imprecisas, o § 3º daquele mesmo artigo estipula que 

o memorial descritivo do imóvel, com localização, limites e confrontações, 

será assinado por profissional habilitado e conterá as coordenadas dos 

vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro.

Neste sentido, considerando a manifestação da Fazenda Pública Estadual 

(fls. 71/72), INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte 

nos autos: “Planta georeferenciada do imóvel objeto da causa, 

devidamente assinada por técnico responsável, em meio digital e analógico 

com os dados brutos dos levantamentos, relatórios de ajustes dos pontos 

e vértices, acompanhando da respectiva ART”.

 Verifica-se que não houve a citação de todas as pessoas relacionadas 

na petição inicial, sobretudo em relação às pessoas indicadas nos itens 

1.1 e 1.2 dos pedidos.

 Em relação aos herdeiros e sucessores de Benedito da Cunha e Silva ou 

Benedito da Cunha e Silva e de Francisco Antunes Mello, CITE-SE por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Por outro lado, em relação aos sucessores e herdeiros de Sesmaria dos 

Palmares e Dalzi Conceição de Oliveira, CITE-SE por oficial de justiça, no 

endereço informado na fl. 11.

 CITE-SE LUIZ ALBERTO DA SILVA ZATTAR e DALZI CONCEIÇÃO DE 

OLIVEIRA SILVEIRA nos endereços informados às fls. 74.

 Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91218 Nr: 1434-32.2014.811.0008

 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: Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 

-MT, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado 

pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o 

ato coator do Senhor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES – 

MT e em litisconsórcio o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE BARRA DO BUGRES - MT, consistente na concessão da 

segurança para o fim de reconhecer o direito do impetrante ao repasse 

dos valores descontados a título de contribuição sindical dos profissionais 

da categoria vinculados que prestam serviço ao Município de Barra do 

Bugres; bem como determinar que o repasse seja realizado diretamente ao 

impetrante, na forma do que determina o artigo 582 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT.

 É, em síntese, o necessário.

 DECIDO.

 Verifica-se que o impetrante pretende compelir às autoridades coatoras 

realizarem os descontos das contribuições sindicais, assim como o 

repasse diretamente do salário dos profissionais da respectiva categoria, 

no percentual equivalente a 1 (um) dia da remuneração de cada servidor; 

bem como seja o primeiro impetrado impedido de repassar quaisquer 

valores para o segundo impetrado a título de contribuição sindical, em 

razão de sua ilegitimidade, sob o fundamento de prevalência da unicidade 

sindical.

 Com efeito, estabelece o artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, com 

redação dada pela EC 45/2004, é da competência da Justiça do Trabalho 

julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicados, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”.

 Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da 

Súmula 222 “Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”. Porém, esse 

enunciado restou superado e não se aplicando para o caso em análise.

 Por outro lado, firmou-se entendimento quanto à necessidade de 

verificação da natureza do vínculo jurídico existente entre o ente público e 

seus servidores, para fins de fixação da competência.

 Nesse sentido:

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E 

JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS. ART. 114, III, DA CF/1988 COM REDAÇÃO DADA PELA EC 

45/2004. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo do Trabalho 

Titular da Vara do Trabalho de Diamantina/MG e o Juízo de Direito da Vara 

Única da Comarca de Serro/MG, nos autos de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Cobrança em desfavor do Município de Serro/MG, em que 

requer o recebimento de contribuição sindical descontada dos servidores 

públicos municipais.

2. A 1ª Seção do STJ, a partir do julgamento do AgRg no CC 135.694/GO 

(Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17.11.2014, transitado em julgado em 

9.2.2015), firmou o entendimento de que, nos termos do art. 114, III, da 

Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional 45/2004, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 

as ações relativas à cobrança de contribuição sindical de agentes 

públicos estaduais, com vínculo celetista ou estatutário.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do 

Juízo da Vara do Trabalho de Diamantina/MG, o suscitante.

(CC 157.264/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 11/04/2018, DJe 23/05/2018)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZO LABORAL E JUÍZO DE DIREITO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL. DEMANDA PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES 

SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

GOIÁS – FESSPUMG – EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ. AÇÃO 

AJUIZADA APÓS A EC 45/04. ART. 114, III, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 222/STJ.

 1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 

45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: 

CC 130.762/RO, de minha Relatoria, Primeira Seção, DJe 30/04/2014 e CC 

63.459/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 13/11/2006, 

p. 207.

 2. Após a Emenda Constitucional 45/04, que alterou o art. 114, III, da CF, 

restou superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça 

Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”).

3. Nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o poder 

público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, 

aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os 

seus servidores.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg n. 135.694-GO, Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 12-11-2014). 

Sem destaque no original.

 Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido 

de que é da competência da Justiça do Trabalho analisar as questões 

envolvendo a contribuição sindical. Nesse sentido:

 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO 

DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM 

SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE 

AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.

(Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 

PUBLIC 07-02-2017). Sem destaque no original.

 No mesmo sentido, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA C/C 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO SINDICAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A 

EC N. 45/2004 – INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CRF – PRECEDENTES DO 

STJ E DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

 Depois do advento da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 

2004, que alterou o artigo 114, III, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as 

causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive 

em caso de mandado de segurança, consoante decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça. Precedentes: (STJ, decisão monocrática, CC 139.491-MA, 

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1°/7/2015).

 A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, questão de 

ordem pública, podendo ser reconhecida pelo órgão julgador a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. (Apelação/Remessa Necessária n. 

166740/2015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público Coletivo, DJE 18/05/2017). Sem destaque no original.

 Na espécie, a ação foi proposta em 25-03.2014, objetivando, em síntese, 

o repasse de contribuição sindical de profissionais da classe dos 

médicos.

 Dessa forma, tendo em vista que a propositura foi deu-se após a EC 

45/2004, a competência para a análise e decisão da presente ação é de 

Justiça do Trabalho.

 Diante do exposto, a competência para o julgamento do mérito é da 

Justiça do Trabalho da Comarca de Tangará da Serra - MT, a favor de 

quem DECLINO DA COMPETÊNCIA.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109851 Nr: 1631-16.2016.811.0008

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON CARLOS DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos opostos por 

GILSON CARLOS DE ALMEIDA - ME à Ação Monitória que lhe move 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, com 

fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 do CPC). Converto o 

mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se a execução em 

observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for 

cabível (CPC, art. 702, § 8º). Cumpram-se as disposições pertinentes ao 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119231 Nr: 370-79.2017.811.0008

 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: Dori Edson da Silva Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLEU VINICIUS DE ARRUDA TAQUES, 

IGOR FELIPE DE ARRUDA COSTA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, DIMAS FRANCO NETO - OAB:13.594-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que o requerido Thalleu Vinícios de Arruda Taques 

encontra-se em lugar incerto, determino que se proceda com a tentativa 

de localização por meio do sistema SIEL.

 Resultando frutífera a pesquisa, proceda-se com a citação no endereço 

encontrado. Resultando infrutífera, determino que seja realizada a sua 

citação por edital.

Por outro lado, levando em conta que ambos os alimentandos já adquiriram 

a maioridade, tendo informação, inclusive que um dos filhos se encontra 

preso, e o outro com domicílio incerto, com dificuldades na sua 

localização, há presunção relativa de que não necessitam mais da pensão 

alimentícia.

 De outra banda, o fato do alimentante continuar pagando pensão 

alimentícia, tendo os filhos condições de se manterem com seus 

rendimentos, já tendo atingido a maioridade e não havendo informações 

sobre a permanência deles em curso superior, autorizam este juízo rever 

a decisão proferida anteriormente para o fim de deferir a tutela de 

urgência para o fim de suspender o pagamento até ulterior deliberação 

deste juízo.

Dito isto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender 

provisoriamente o pagamento da pensão alimentícia aos Requeridos até a 

prolação da sentença.

Cumpridas as determinações, conclusos.

Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 11 de junho de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122308 Nr: 2218-04.2017.811.0008

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT, GELSON JOÃO NECKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por HDI Seguros S.A, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 49/50.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89604 Nr: 5307-74.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BACURI DE MOCOCA LTDA, 

GUILHERME MODESTO CAGNONI, ADOLFO CAGNONI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE/CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 
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MATOGROSSENSES S/A-REGIONAL DE TANGARA DA SERRA, FAIRFAX 

BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PENTEADO 

MENDONÇA - OAB:54.752, ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - 

OAB:172.682, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE MATTOS - 

OAB:220.501, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:, JOELSON 

BATISTA DOS SANTOS - OAB:209.986-E, KALINE DE FÁTIMA CASTRO 

SILVA - OAB:321.283, LUCIANA CASQUET DE MELO - OAB:278.956, 

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:, MARINALVA PEREIRA 

CAVALCANTE - OAB:308.465, VALÉRIA ARIMA DE ALMEIDA - 

OAB:173.671

 Visto em correição.

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos por Central Mato Grosso 

Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A, aduzindo, em síntese, omissão 

na r. sentença de fls. 430/432-v°.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109789 Nr: 1602-63.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando expedição e cumprimento de novo mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16266 Nr: 1763-93.2004.811.0008

 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: ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA, RAFAELA NAZARÉ 

DE OLIVEIRA, ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA, GABRIELA MARIA DE 

OLIVEIRA, LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOIÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847-MT, NAIME MÉRCIO MARTINS MORAES - 

OAB:MT-3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERO A INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE NA PESSOA DE SEU 

ADVOGADO PARA APRESENTAR NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, CONFORME DETERMINADO EM 

DESPACHO DE FLS. 270/272. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48985 Nr: 665-29.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉSIO CAPATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Visto em correição;

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

2. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

3. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 174/175), que 

houve a total quitação da obrigação.

4. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

5. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 174/175), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada nos autos às fls. 178.

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. Custas, se houver, pela parte executada.

 11. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

12. Publique-se. Intime-se.

13. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 1293-81.2012.811.0008

 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: MALENIR JUVINA PULQUEIRIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCOPIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 23. Ante do exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro o domínio da parte 

autora sobre a área descrita na matrícula de fls. 83, com área de 360 

(trezentos e sessenta) metros quadrados, em conformidade com o artigo 

1.238, do Código Civil e, por conseguinte extingo o feito com resolução de 

mérito. 24. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil25. Transitada em julgado, expeça-se o devido mandado 

para transcrição, ao Cartório de Registro de Imóveis competente.26. Após 

as providências de praxe, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43039 Nr: 3074-46.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSUITA CONSEIÇÃO ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILTON BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - 

OAB:11418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos,

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o petitório de fls. 118 

encontra sem a assinatura do(a) nobre Defensor(a) Público(a). Desse 

modo, intime-se o representante legal da parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularize o pedido com sua devida assinatura.

 Cumprida a determinação alhures, intime-se a parte exequente 

pessoalmente para que, indique bens passíveis de penhora, ou requeira o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110914 Nr: 2293-77.2016.811.0008

 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: ADELAIDE FERREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Visto em correição,

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC), devendo o recorrido ser intimado para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 19349 Nr: 601-29.2005.811.0008

 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: GOES & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON C. OLIVEIRA - 

OAB:MT 5.914-B, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito sob 

pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47645 Nr: 3810-30.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE POLIDO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Visto em correição,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118417 Nr: 6935-93.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado, a fim de viabilizar a citação do executado, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118283 Nr: 6801-66.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOSBARRA IND. E COM. DE FOSFATO 

ORGANIGO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado, a fim de viabilizar a citação do executado, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113975 Nr: 4089-06.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEILMA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10886- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito sob 

pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30882 Nr: 2322-45.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 300 de 714



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

bens passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito sob 

pena de extinção do feito.

 Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118370 Nr: 6888-22.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado, a fim de viabilizar a citação do executado, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118132 Nr: 6685-60.2016.811.0008

 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): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA, CLAUDINE BOBATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM, I 

G DA SILVA & CIA LTDA - ME, ALDO PEREIRA BORGES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Defiro o petitório de fl. 37, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital 

na rede mundial de computadores, no sítio deste TJMT e na plataforma de 

editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 

257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da 

data da primeira publicação.

 2. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas 

nos incisos III e IV do artigo 257, acima indicado.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte ré, o que 

deverá ser certificado, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120830 Nr: 1302-67.2017.811.0008

 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): G P DE GOES LIMA, GRACIELE PATRICIA DE 

GOIS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado, a fim de viabilizar a citação do executado, 

sob pena de arquivamento do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53972 Nr: 177-40.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 98, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4308-92.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES, ANTONIO 

BERNADINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

1. Defiro o petitório de fl. 99, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital 

na rede mundial de computadores, no sítio deste TJMT e na plataforma de 

editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 

257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da 

data da primeira publicação.

 2. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas 

nos incisos III e IV do artigo 257, acima indicado.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte ré, o que 

deverá ser certificado, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86369 Nr: 2166-47.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -ME, 

ADRIANA CRISTINA PIMENTEL, RICARDO BATISTA MAGALHAES

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37058 Nr: 3444-59.2008.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALITOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, GUNNER ORVALINO GOMES DUARTE, GUNDHER GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHONOW JÚNIOR - 

OAB:PROC.FAZ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 301 de 714



 Visto em correição;

1. Defiro o petitório de fl. 43, posto que determino a citação da parte 

requerida por edital, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital 

na rede mundial de computadores, no sítio deste TJMT e na plataforma de 

editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 

257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da 

data da primeira publicação.

 2. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas 

nos incisos III e IV do artigo 257, acima indicado.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte ré, o que 

deverá ser certificado, intime-se o autor para requerer o que entender de 

direito.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 116258 Nr: 5547-58.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO PEREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 23/28, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54349 Nr: 554-11.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, TAIANE CRISTINA DE L. SOUZA - OAB:21.463/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Indefiro o pedido de fls. 66, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88528 Nr: 4284-93.2013.811.0008

 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: BENVINDA BENEDITA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA COSTA LEMES, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Visto em correição;

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 4167-34.2015.811.0008

 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: EDISON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDOR DE VEICULOS LTADA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO - DETRAN 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Americo Ortigara - 

OAB:9552

 Ademais, prelecionam os Tribunais Superiores, In verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI 

12.153/2009. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. EX OFFICIO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PREJUDICADO. Nas ações com valor da causa até 60 

salários-mínimos ajuizadas contra a Fazenda Pública, a competência é 

absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. In casu, a demanda 

não se enquadra em nenhuma das vedações do § 1o do art. 2o da Lei 

12.153/09. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO, AUTOS REMETIDOS 

AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 

70067268698, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 16/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70067268698 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 

16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 22/03/2016) Diante do exposto e por tudo que nos autos consta 

reconheço a incompetência absoluta desse Juízo e DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a 

remessa dos autos ao órgão competente. Após, arquive-se, com as 

baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54776 Nr: 980-23.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLEDADE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC), devendo o recorrido ser intimado para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110389 Nr: 1950-81.2016.811.0008

 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: IVANILDA ISMERIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPIRITO SANTO - OAB:

 . (Agravo de Instrumento Nº 70067268698, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 

16/03/2016). (TJ-RS - AI: 70067268698 RS, Relator: Laura Louzada 
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Jaccottet, Data de Julgamento: 16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2016) Diante do exposto e 

por tudo que nos autos consta reconheço a incompetência absoluta desse 

Juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o Juizado Especial da Fazenda 

Pública e, determino a remessa dos autos ao órgão competente. Após, 

arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137122 Nr: 2863-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA, IVEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ETIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Agosto de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135616 Nr: 1909-46.2018.811.0008

 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: CARLOS ALBERTO CONCIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHALES SALDANHA HANDEL 

FILHO - OAB:12.209/MT, CHALES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 19 de Julho de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119586 Nr: 552-65.2017.811.0008

 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: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Visto em correição;

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

2. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

3. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 77/78), que 

houve a total quitação da obrigação.

4. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

5. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 77/78), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada nos autos às fls. 82/84.

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. Custas, se houver, pela parte executada.

 11. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

12. Publique-se. Intime-se.

13. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 5607-02.2014.811.0008

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBERMAN PLASTICOS INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA THOMAZO - 

OAB:245.602/SP, MARLUZ GAVIOLLI COSTA - OAB:216.305/SP, 

SILVIO CESAR ORANGES - OAB:132.356/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 Visto em correição;

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

2. Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

3. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 74/80), que 

houve a total quitação da obrigação.

4. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

5. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 74/80), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada nos autos às fls. 73.

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. Custas, se houver, pela parte executada.

 11. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos.

12. Publique-se. Intime-se.

13. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81915 Nr: 3632-13.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - 

ATUAL BANCO FINASA/AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, MARIA ANGELICA AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 Visto em correição;

1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor da condenação (fls. 150/157), ou comprovar 

que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), 

nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 303 de 714



2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47076 Nr: 3242-14.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIO ROSALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos em correição.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 145/151), que 

houve a total quitação da obrigação.

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

5. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 145/151), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada (fl. 152).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente, do teor desta 

sentença, informando-a ainda acerca do levantamento de valores a ser 

realizado pelo causídico, por ocasião do levantamento.

10. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 11. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110876 Nr: 2271-19.2016.811.0008

 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 SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS ME, 

REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 19 de Julho de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 992-37.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC).

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106563 Nr: 5848-39.2015.811.0008

 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: ERNANE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC).

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137169 Nr: 2890-75.2018.811.0008

 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: AKDSL, KKDSL, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 19 de Julho de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137174 Nr: 2895-97.2018.811.0008

 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: HELIO DA CONCEIÇÃO SILVA, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 
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para o dia 19 de Julho de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137168 Nr: 2889-90.2018.811.0008

 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: LBNP, LINDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Agosto de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137175 Nr: 2896-82.2018.811.0008

 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: ACC, MIRIAN MATOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DOMINGOS VENEGA CÔSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Agosto de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137389 Nr: 3027-57.2018.811.0008

 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: VALMIR ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 331-58.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRMAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT- CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13431-B, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT/ 3127-A

 Vistos em correição.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos aportados que 

houve a total quitação da obrigação (fls. 178/179).

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

5. Custas, se houver, pela parte executada.

 6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 178/179), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada (fls. 180/181).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54479 Nr: 684-98.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Romão da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORAS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:
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Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos aportados que 

houve a total quitação da obrigação (fls. 147/149).

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

5. Custas, se houver, pela parte executada.

 6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 147/149), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada (fl. 150).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de praxe.

 10. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46975 Nr: 3141-74.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA JOANA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelos documentos (fls. 146/153), que 

houve a total quitação da obrigação.

3. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

4. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

5. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

6. Após o trânsito em julgado, considerando-se que os valores 

encontram-se vinculado aos autos (fls. 146/153), proceda-se com sua 

transferência na forma requerida pela parte exequente, na conta 

informada (fl. 154).

7. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

8. Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

9. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente, do teor desta 

sentença, informando-a ainda acerca do levantamento de valores a ser 

realizado pelo causídico, por ocasião do levantamento.

10. Cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 11. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115201 Nr: 4864-21.2016.811.0008

 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: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A, VARZEA DO 

JUBA ENERGETICA S/A - FILIAR I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA DE MORAES LEITE - 

OAB:, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - OAB:23070, 

LUCIANA CORDEIRO RODRIGUES - OAB:, PEDRO PONTUAL MARLETTI 

- OAB:21.281/PE, Persion Aldemani Martins de Freitas - 

OAB:MT-17.803/O, THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - 

OAB:21.180-PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 2. No mais, levando-se em consideração que a parte autora pleiteou pela 

produção de prova técnica às fls. 16, bem como a parte requerida 

manifestou-se no mesmo sentido às 230-vº, nomeio a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, devidamente cadastrada no sito do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que 

deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o nome e a 

qualificação completa do profissional habilitado com inscrição no órgão 

competente, bem como proposta de honorários.3. Faculto às partes, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes e a 

indicação de quesitos (Art. 465, § 1º, inciso I e II do NCPC). 4. Após a 

apresentação de quesitos pelos litigantes, intime-se o expert indicado pela 

empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, para que, em 10 (dez) dias, 

apresente proposta de honorários. Apresentada a proposta de honorários 

periciais, abra-se vistas às partes para que estas se manifestem no prazo 

legal. Os encargos decorrentes da perícia serão suportados em 50% por 

cada parte, devendo as mesmas efetuarem o depósito do valor integral, 

respectivo a 50% dos honorários do perito, que fica autorizado, desde 

logo, a proceder o levantamento de 50% da quantia depositada, para 

realização dos trabalhos. O laudo pericial deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, podendo o perito iniciar os trabalhos 

imediatamente, após a concordância das partes quanto à proposta de 

honorários, ou de decisão que solucione eventual discórdia. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, 

independentemente de intimação (Art. 477, §1° parágrafo único do CPC).5. 

Com a vinda do laudo, tornem-me os autos conclusos.6. Expeça-se o 

necessário. 7. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137459 Nr: 3059-62.2018.811.0008

 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: ALFREDO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.
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 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124696 Nr: 3585-63.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE CARDOSO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44063 Nr: 289-77.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO DOMINGOS ROMANINI, NEIDE 

MAGNANI ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 

13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119826 Nr: 685-10.2017.811.0008

 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: Euziane Calomenzoré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE B. DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISBO FREIRE 

JUNIOR - OAB:MT 20.111-B, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:10350

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53748 Nr: 4493-33.2011.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO BORGES DE BARROS, 

MARCIA DIAS MARCELO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pela Fazenda Nacional, 

aduzindo, em síntese, omissão na decisão de fls. 26.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82042 Nr: 3763-85.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA, VITORIA CAMINHÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PAULA FIGUEIREDO 

CRUZ BORGES - OAB:MT/30.781, ANITA LOIOLA - OAB:13.178-B-MT, 

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877-A, LIDIANE 

FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Luiz de Deus Júnior 

- OAB:7.167-MT, Carlos Augusto Malheiros Fernandes de Souza - 

OAB:3.988-MT, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:MT. 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684

 Vistos,

 Levando em consideração a manifestação de fls. 287, defiro o pedido de 

fls. 277.

 Tendo em vista os valores depositados às 278/283, se encontram 

vinculados aos autos, proceda-se à transferência dos valores para a 

conta informada na petição de fls. 277.

Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

Depósitos Judiciais. Após, junte-se.

Nos termos do item 2.13.3.3, inserido pelo Provimento n. 16/2011-CGJ, 

cientifique-se a parte autora, por qualquer meio de comunicação, para que 

tome ciência da liberação efetuada.

Custas e Honorários pela parte executada.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45388 Nr: 1555-02.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, CLOVIS 

VENTURIN & CIA LTDA - ME, MARTINS & ALMEIDA LTDA - ME, MR 

MARTINS - ME - BOLTRACTOR SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSNDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, PEDRO ROSA NETO - OAB:9823/MT, SIDNEI 

GONÇALVES - OAB:2.933

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLOVIS VENTURIN & CIA LTDA - ME, 

CNPJ: 01081391000189, Inscrição Estadual: 13167470-6. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa 

- em função de procedimento instaurado por representação oferecida por 

Aguiar Antônio da Silva Pereira, quando vereador do Município de Barra do 

Bugres-MT´compra de peças de veículos automotores no valor de 

R$7.947,32 (sete mil, novecentos e trinta e dois centavos); contratação de 

empresa e pagamento de prestação de serviços por R$7.940,00 (sete mil, 

novecentos e quarenta reais); aquisição de mercadorias entregues no 

pátio da Secretaria de Obras. Não comprovada a entrega das referidas 

peças nem a prestação de serviços contratados.

Despacho/Decisão: Vistos, 1. Defiro o pedido de fls. 660, posto que 

determino a citação dos requeridosClovis Venturin & Cia Ltda e Clovis 

Venturin & Cia Ltda. – ME por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos 

termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. 2. Após, em não 

havendo contestação pelos requeridos MR Martins – ME Boltractor 

Serviços (fls. 627), Clovis Venturin & Cia Ltda e Clovis Venturin & Cia Ltda. 

– ME, nomeio como curador especial dos requeridos a Defensoria Pública 

atuante nesta comarca, devendo ser intimada para seu mister. 3. No que 

toca a preliminar de prescrição arguida pela defesa de Aniceto de Campos 

Miranda, anoto que a contagem da prescrição está prevista no inciso I do 

artigo 23 da Lei 8.429/92, e inicia-se em até cinco após o término do 

mandato. Vejamos: Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as 

sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até cinco anos após 

o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função 

de confiança;(Omiss)4. Outrossim, importante salientar que em se tratando 

de reeleição, conforte entendimento do Superior Tribunal de Justiça o 

prazo prescricional inicia-se após o término do segundo mandato: 

Transcrevo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 23, I, DA LEI 

8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL ENCERRAMENTO DO SEGUNDO 

MANDATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de se contar o 

prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/1992, nos casos de 

reeleição, a partir do encerramento do segundo mandato, considerando a 

cessação do vínculo do agente ímprobo com a Administração Pública. 2. 

Recursos especiais providos. (STJ - REsp: 1290824 MG 2011/0264860-8, 

Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)02/2018 

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ART. 

23, I, DA LEI 8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL E… 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25047186/agravo-regimental-no-a

gravo-em-recurso-especial-agrg-no-aresp-161420-to-2012-0076621-3-stj 

1/1 ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. 

ART. 23, I, DA LEI 8.429/1992. REELEIÇÃO. TERMO INICIAL 

ENCERRAMENTO DO SEGUNDO MANDATO. ATO ÍMPROBO. ELEMENTO 

SUBJETIVO CULPA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. 

A jurisprudência deste Superior Tribunal é assente em estabelecer que o 

termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, 

no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do 

segundo mandato. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que 

seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas 

previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a 

demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os 

tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do 

art. 10. Isso porque não se pode confundir improbidade com simples 

ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo 

elemento subjetivo da conduta do agente. 3. As considerações feitas pelo 

Tribunal de origem não afastam a prática do ato de improbidade 

administrativa, uma vez que foi constatado o elemento subjetivo culpa na 

conduta do agente, o que permite o reconhecimento de ato de improbidade 

administrativa previsto no art. 10 da Lei 8.429/92. 4. O Tribunal de origem, 

soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, 

ao negar provimento à apelação, entendeu que houve dano ao erário. 

Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no 

sentido de afastar a existência do dano ao erário, demandaria o reexame 

de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta 

Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 161420 TO 2012/0076621-3, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/04/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)5. Desta forma, em análise 

aos documentos aportados aos autos, assim como em pesquisa de 

resultados eleitorais no site do Tribunal Superior Eleitoral, verifica-se que o 

requerido Aniceto de Campos Miranda fora eleito no exercício de 2004 , 

sendo assim, somente iniciaria a contagem do prazo prescricional após 

seu exercício. Dessa forma, o ajuizamento da ação se deu em 17/05/2010 

e a o fim do mandato em 31/12/2008, o que, demonstra inocorrência da 

prescrição, eis que esta somente se daria na data de 31/12/2013, razão 

pela qual afasto a preliminar apontada pela defesa. 6. Cumprida as 

determinações supra, intime-se o representante do Ministério Público para 

manifestação, após, conclusos. 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, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 12 de junho de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47020 Nr: 3186-78.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82532 Nr: 4251-40.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84637 Nr: 796-33.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA BORGES FERREIRA

DIVINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 
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622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 5453-81.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:MT-6105, VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR - OAB:11129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100209 Nr: 1770-02.2015.811.0008

 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: CARMELITA MARQUES DE OLIVEIRA

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92188 Nr: 2270-05.2014.811.0008

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genebaldo Firmino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente endereço atualizado da parte executada, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Em caso de inercia, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 15664 Nr: 1860-93.2004.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO CELSO VIANA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, RANIELY GONÇALINA LEITE - OAB:06106728

 Abra-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste acerca do pleito 

de fl. 1.079. Após, conclusos. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135963 Nr: 2123-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE RODRIGO DA SILVA, ELIVELTON DE 

ARAUJO DA SILVA, ALEXSANDRO REGIS DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Diante da alegação de incompetência deste Juízo formulado pela DPE 

(fls.173/174), colha-se parecer do MPE. Faculta-se a Defesa técnica do 

acusado Elivelton de Araújo da Silva manifestar no prazo de 03 (três) dias 

contados da publicação desta decisão no DJE. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133621 Nr: 725-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Autos: 725-55.2018.811.0008 - Código: 133621.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I– Recebe-se o recurso interposto (fl. 255) no efeito devolutivo.

II– Intime-se a defesa para no prazo de 2 (dois) dias apresentar razões e, 

no mesmo prazo, vista dos autos ao MPE para oferecer contrarrazões 

(art. 588 do CPP).

III– Com ou sem a resposta retornem os autos conclusos para juízo de 

retratação (art. 589 do CPP).

lV– Intime-se o acusado.

Barra do Bugres/MT, 11 de junho de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135712 Nr: 1967-49.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DA SILVA, RENATO FERNANDO 

DOS SANTOS SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, PAULO 

RICARDO DA SILVA, JONATAN MELO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0

 Autos: 1967-49.2018.811.0008 - Código: 135712.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus ODAIR JOSÉ DA SILVA, MATHEUS NASCIMENTO 

FERREIRA, RENATO FERNANDO DOS SANTOS SILVA, PAULO RICARDO 

DA SILVA e JONATAN MELO DE CERQUEIRA alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

agosto de 2018, às 13h30, não havendo que se falar em excesso de 

prazo porque as prisões são datadas de 26 e 27 de março de 2018.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 
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dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 VI – Impossível determinar à intimação das testemunhas arroladas pela 

DPE (fl. 96) eis que não apresentado seus endereços.

VII – Abra-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste acerca do 

pedido de fls. 134/136.

Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres-MT, 11 de junho de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133621 Nr: 725-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Intimação da defesa para no prazo de 02(dois)dias apresentar as razões 

recursais, conforme a r.decisão de fls.258.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-42.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13608441. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial, a fim de 

trazer cópia dos documentos pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 

25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-27.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NATTAN TORRES SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13609087. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais legíveis, bem como apresentar 

comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação de 

parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-88.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CESAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000280-88.2016.8.11.0008. REQUERENTE: GERALDO CESAR DE 

FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos etc. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 12 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000004-23.2017.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE DE JESUS SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 12 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARIA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 12 de junho de 2018. Senhor(a) JOSIANE 

MARIA DA SILVA, Rua Silvio Monteiro, nº 338, bairro Maracanã, CEP: 

78.390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 
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reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/07/2018 

Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001137-03.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIANE MARIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO – PADRONIZADOS NPL I ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA SOARES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13610419. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar a profissão, estado civil, ponto de referência e telefone no 

endereço sem número, comprovante de endereço no nome próprio ou 

comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida 

pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13610706. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar a profissão, estado civil, ponto de referência e telefone no 

endereço sem número, comprovante de endereço no nome próprio ou 

comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida 

pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13610874. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar a profissão, estado civil, ponto de referência e telefone no 

endereço sem número, comprovante de endereço no nome próprio ou 

comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida 

pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-09.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FELIZARDO NOGUEIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12189573 .“ INTIME-SE a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor de 

R$ 3.185,60 (três mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), 

fixado no título executivo judicial, sob pena de ser acrescido ao valor multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil...” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DE AMARAL HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12170120 .“ INTIME-SE o exequente, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da manifestação de Id. 

8693824...” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-32.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000232-32.2016.8.11.0008. REQUERENTE: RICARDO FREITAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 
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2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias 

úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 12 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERNANDA SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001087-74.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ANDRESSA FERNANDA 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 

de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 12 de junho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 928-76.2004.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO DOS SANTOS, IVAN LUIZ BIEZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7300-B, 

WILSON ROBERTO GONÇALVES - OAB:9.284/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, MARCOS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE - OAB:, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - 

OAB:91.370

 Código nº 13986

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. HÉLIO MACHADO SANTOS, IVAN LUIZ BIEZOS E BAYER S.A. postulam 

a homologação de acordo nos presentes autos (fls.2.629/2.632).

2. Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

3. Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 4. Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo 

juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

5. Verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o 

homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando 

não se vislumbre prejuízo para as partes.

6. Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 2.629/2.632, o que faço com fulcro assente 

no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

7. Em consequência, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás na forma 

discriminada às fls.2.634/2.643.

8. Após, nada sendo requerido arquivem-se os autos.

9. P. I.C.

10. Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de junho de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29033 Nr: 2445-77.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG, 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA 

SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELIZEU HAMMES, ARLETE NEUMANN 

HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para que, querendo, se manifeste acerca do leilão negativo,informado ás 

fls. 207, no prazo legal. Ressalto que não havendo manifestação no prazo 

de 30 (trinta) dias a presente missiva será devolvida ao Juízo Deprecante, 

conforme determina a CNGCGJ-MT. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 911-74.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 929-61.2004.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, 

AUGUSTINHO HEINZEN, VALDECIR TREVISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - OAB:, 

ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:, CELSO 

CINTRA MORI - OAB:, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:, GILBERTO 

GIUSTI - OAB:, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:, LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB:, LUIZ 
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FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:, MARCELO AVANCINI NETO - 

OAB:, MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:, NADY DEQUECH - 

OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RENATO JOSÉ 

CURY - OAB:154.351-SP, RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:, RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, THÉRA VAN SWAAY DE 

MARCHI - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16602 Nr: 352-49.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA FRANCIELI CURY SANCHES, 

ANTONIO FRANCISCO CURY SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 539-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORREA, MONICA 

FRANCIELI CURY SANCHES, LIGIA COUTINHO CORRÊA, PEDRO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:11088, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10.124 MT, MILTON 

DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16821 Nr: 572-47.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRAIM ALFREDO PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PITHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226.421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19037 Nr: 2773-12.2005.811.0050

 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: ELIDA JULIANE SCHNEIDER, EFS, RENI RENATA 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERICO ELISEU SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionizio Marcos dos Santos - 

OAB:PR/56.379, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19875 Nr: 194-57.2006.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLETTI & CIA LTDA ME, AIRTON NICOLETTI, 

ROSANA MARIA NICOLETTI, CARLOS EDUARDO NICOLETTI, JORGE 

MIGUEL NICOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30516 Nr: 570-38.2009.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->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: ARNALDO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALMEIDA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 1615-77.2009.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBRAIM ALFREDO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9172-B

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31675 Nr: 1729-16.2009.811.0050

 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 CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JULIO ZAMINHAN, ANDRÉ 

MANFREDO ZAMINHAN, JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO, MARACANÃ 

PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE BENS LTDA, ANDRÉ TARRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SIMÃO NIMER - 

OAB:SP-104.052, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:8564, 

ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816/MT, WILSON VIEIRA LOUBET - 

OAB:4899/MS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35621 Nr: 2410-49.2010.811.0050

 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: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38534 Nr: 1888-85.2011.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38848 Nr: 2201-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS, WSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40354 Nr: 608-45.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA VEIGA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - 

OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO EMANUEL 

MONTENEGRO ALVES - OAB:1903714/PF/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 1290-97.2012.811.0050

 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: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 1337-71.2012.811.0050

 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: EHOZ, TOZ, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ, CVDCZ, MRIZ, IIZ, CIZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MARCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20647/O, 

Maury Borges da Silva - OAB:10.129/MT, PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA - OAB:7.203, PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA 

RAMOS - OAB:9.989/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 1727-07.2013.811.0050

 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: ADÉLIA LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMIR MORENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65588 Nr: 3615-11.2013.811.0050

 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): FÁBIO ZANELA, ROSANI ZANELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ZANELA - 

OAB:6.744/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67510 Nr: 1475-67.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 
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07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70294 Nr: 3448-57.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70297 Nr: 3451-12.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70660 Nr: 3719-66.2014.811.0050

 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: IRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70789 Nr: 3079-34.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI RENATA LERNER, MARIA DA GUIA 

VERAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071 OB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, PEDRO ELÍSIO DE PAULA NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71794 Nr: 264-59.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA, ROSANI ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 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 

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

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72472 Nr: 634-38.2015.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA, ROSANI ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 2076-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLADICENA PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840/PROCURADO

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 2267-84.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTHIERES SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76996 Nr: 3367-74.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UESCLEI CORREIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON MOREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77161 Nr: 3489-87.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAYR KENKITI NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI DOMENICO E TESSEER LTDA ME - GP 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78934 Nr: 206-22.2016.811.0050

 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 ANTONIETA ZANARDO DONATO, MARIA LUIZA 

ZANARDO DIAZ, SÉRGIO SIMÃO ZANARDO, MARLENE ZANARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12.529-A/MT, NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - OAB:8575/MS, 

SÉRGIO SILVA MURITIBA - OAB:8423/MS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 79127 Nr: 333-57.2016.811.0050

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA FERMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81918 Nr: 1894-19.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO RODRIGUES QUERENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

 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: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013 A

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89234 Nr: 1331-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90618 Nr: 2194-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94760 Nr: 4632-43.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico para que efetue a 

devolução do processo em carga, no prazo de 48 horas, face a 

realização da correição ordinária de 2018, que se realizará entre os dia 

07/06/2018 a 07/07/2018 nas dependências da 2ª Vara Cível e Criminal da 

Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, conforme Portaria nº 01/2018 – 

GAB2, nos termos do artigo 18 – Seção 2 – Da Função Correicional – 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 1615-77.2009.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBRAIM ALFREDO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 9172-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16821 Nr: 572-47.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBRAIM ALFREDO PAIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PITHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226.421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9172-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MARCO 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90618 Nr: 2194-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dra. MARIA 

ROSEMAR BURATTI para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 911-74.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 1727-07.2013.811.0050

 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: ADÉLIA LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMIR MORENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. RONIVAN DOS 

REIS SANTANTA GUIMARAES JUNIOR para que efetue a devolução do 

processo em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70730 Nr: 3768-10.2014.811.0050

 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: CTDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Elizangela da Silva Souza, Gestora Judicial, lotada na 2ª Vara da Comarca 

de Campo Novo do Parecis, no uso das funções inerentes ao seu cargo e 

na forma da lei.

Certifico para os devidos fins que o advogado Dr. MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, devidamente intimado através do 

DJE nº 10270, de 07/06/2018 e publicado no dia 08/06/2018, onde constam 

como patronos habilitados para receberem intimações: MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, representando o polo ativo, a 

devolver os autos 3768-10.2014.811.0050 – código 70730, em carga com 

o advogado desde 18/04/2018, até o momento não procedeu a devolução 

do mesmo. Posto isto, encaminho para providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81031 Nr: 1344-24.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DA PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80139 Nr: 851-47.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHDOS, CAS, JSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRR, LPLN, HDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - 

OAB:14399-B, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, ÍTALO JORGE 

SILVEIRA LEITE - OAB:10074-MT, Joacir Jorlando Neves - 

OAB:3610/B, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se nos autos, face 
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a proposta apresentada pelo perito em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69403 Nr: 2818-98.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DE MOLAS NOMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BORGES FARIA - 

OAB:3594/RO, JEVERSON LEANDRO COSTA - OAB:3134, MÁRCIO 

HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - OAB:5836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 5094-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINI E BEZERRO BORDADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. DOGIVALDO DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM NOGUEIRA MAZZEI DE 

ALMEIDA PACHECO - OAB:288.159/SP, JOSÉ ALEXANDRE ZAPATERO 

- OAB:152.900/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60946 Nr: 1951-76.2012.811.0050

 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): ANTONIO AUGUSTO ROCHA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79828 Nr: 688-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TAVEIRA

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83222 Nr: 2691-92.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMATEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA ME, 

ERENI MACHADO OLIVEIRA DA LUZ, DELMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:10.637 OAB/MS, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO 

- OAB:10647/MS, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84734 Nr: 3625-50.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELIQUIAS SANTOS & NEUMANN LTDA, 

FÁBIO RELÍQUIAS SANTOS, SANDRA ZOCCHE NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SALVI - 

OAB:22.364-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 85598 Nr: 4138-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 
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JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95502 Nr: 5010-96.2017.811.0050

 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: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 2218-24.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST, EDELGART GRAU JOST, 

ELIZABETH RUZZON BLAUTH, SADI VALDEMAR BLAUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público Estadual contra 

os acusados Nivaldo Francisco Rodrigues e Francismara Alves de Souza, 

pelas práticas, em tese, dos delitos imputados na peça acusatória de f. 

03-18.

Designada a audiência instrutória para a data de 05/06/2018 (cf. decisão 

de f. 1092-1093), redesignada para a data de 12/06/2018, consoante 

despacho proferido às f. 1180, houve indeferimento do pleito defensivo de 

redesignação desta última audiência, conforme despacho de f. 1206.

Todavia, a Secretaria Judicial informou a impossibilidade do cumprimento 

daquela decisão (f. 1180) ante a iminência da realização da solenidade, 

consoante certidão emitida pela Senhora Gestora Judicial às f. 1213.

Os autos vieram conclusos

É o relato necessário.

Decido.

Pois bem, considerando o teor da certidão de f. 1213, redesigno a 

audiência para o dia __12_/___07__2018, às _13__h__30_min, 

oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas de acusação e 

defesa, bem como procedido aos interrogatórios dos acusados.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se aquelas que forem policiais 

militares e/ou servidores públicos.

Intimem-se os acusados e seus advogados constituídos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98879 Nr: 1515-10.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos n° 1515-10.2018.811.0050 (Código 98879)

Autor: Ministério Público

Réu: Silvano Alves

Vistos, em correição.

Sendo certo que o acusado não apresentou teses de absolvição sumária 

(f. 52-53), entendo por bem que no decorrer da instrução processual 

poderá ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_ _ _ _ _ _ _ 1 7 _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 0 7 _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_________14__h___30_______min, oportunidade em que serão ouvidas a 

vítima, inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

procedido ao interrogatório do acusado na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu(s) advogado constituído. Requisite-se a escolta 

do acusado.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 7 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A DATA DESIGNADA NOS 

AUTOS (31 DE JULHO DE 2018 ÀS 13:30, NO DESPACHO DE FLS. 1214 É 

DIVERGENTE DAQUELA LANÇADA NO SISTEMA APOLO. FAÇO 

CONCLUSÃO PARA ANÁLISE. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 3053-75.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BREZOLIN, MARI CLEIA SEHNEM 

BREZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, para que querendo, ofereça 

embargos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-04.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000208-04.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 12 de Junho de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000386-84.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUSA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO)

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO)

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO DOS SANTOS FRANÇA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000386-84.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 12 de 

Junho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY LORENCO MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO GOMES (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000128-40.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 12 de Junho de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145066 Nr: 2684-29.2018.811.0051

 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: Sindicato dos Trabalhadores Movimento de Mercadoria 

Geral Campo Verde-MT, Jorge Antonio Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Christian Evangelista Souza, 

Vanderlucio Ferreira de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 27/07/2018, às 14h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145065 Nr: 2683-44.2018.811.0051

 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: José Bento de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Marinho Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 19/07/2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108701 Nr: 2033-65.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edestinos Agência de Viagens e Turismo Ltda, 

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413, Rachel Fischer Menna Barreto - OAB:OAB/SP 

248779

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 07/08/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90504 Nr: 936-64.2015.811.0051

 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: Eva Elaine de Oliveira Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira Ltda 
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-Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE manifestar-se sobre a proposta de acordo 

peticionada, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 1621-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto José Benez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Brunetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Duranti - 

OAB:19533/O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

EMBARGADA, no prazo de 15 dias, apresentar alegações finais, sob pena 

de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144398 Nr: 2444-40.2018.811.0051

 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: Cáceres Mineração Ltda-CAMIL, Emal Empresa de 

Mineração Aripuanã Ltda, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a Administradora Judicial não foi cadastrada no 

Sistema Apolo, IMPULSIONO OS AUTOS PARA NOVAMENTE SER 

PUBLICADA A DECISÃO RETRO, ABAIXO COLACIONADA.

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81905 Nr: 1785-70.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lirio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior, Benjamin Alecrim Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES - OAB:5362, 

André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT, Luiz Antonio 

Giroldo Filho - OAB:17143

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 379-14.2014.811.0051 - 

800401784-85.2014.811.0051 -  819041785-70 .2014.811.0051 - 

81905Espécie:Adjudicação CompulsóriaData e horário:11 de junho de 

2018, às 17:50 horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi 

constatada a presença da Representante Yara e dos Advogados das 

Partes.As Partes Paulo Prati, Reginaldo de Andrade, Lírio Zanetti, Espólio 

de Onéscimo Prati e Campo Verde Imobiliária apresentaram a seguinte 

proposta: “a) a Parte Paulo Prati oferece o terreno 15 da quadra 19 do 

Condomínio das Palmeiras para o Herdeiro Benjamin Alecrim Prati, e 

assume a restituição das custas processais iniciais da ação 

379-14.2014.811.0051, Código 80040, no valor de R$ 8.143,00, e assume 

o pagamento das pendentes, se houver; b) as despesas de escrituração 

correrão por conta da Parte Paulo Prati; c) as Partes Espólio de Onéscimo 

Prati e Campo Verde Imobiliária reconhecem a procedência dos pedidos 

feitos nas ações de adjudicação compulsória 1784-85.2014.811.0051, 

Código 81904, e 1785-70.2014.811.0051, Código 81905; d) nas duas 

ações mencionadas no item anterior, as Partes Lírio Zanetti e Paulo Prati, 

bem como seus Procuradores, renunciam as verbas honorárias e, 

também, ao ressarcimento das custas; e) as Partes mencionadas 

requerem a extinção das ações supracitadas.A Parte/Assistente Benjamin 

Alecrim Prati pediu prazo de 72 horas para a análise da proposta de 

acordo.DELIBERAÇÕESO MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos 

etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Parte, concedendo-lhe prazo de 72 

(setenta e duas) horas para manifestação acerca da proposta de acordo 

apresentada pelas Partes. Com a manifestação, ABRA-SE vista dos autos 

ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer. Por fim, 

CONCLUSOS, para análise do pedido de homologação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”. Nada mais havendo 

a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80040 Nr: 379-14.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 379-14.2014.811.0051 - 

800401784-85.2014.811.0051 -  819041785-70 .2014.811.0051 - 

81905Espécie:Adjudicação CompulsóriaData e horário:11 de junho de 

2018, às 17:50 horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi 

constatada a presença da Representante Yara e dos Advogados das 

Partes.As Partes Paulo Prati, Reginaldo de Andrade, Lírio Zanetti, Espólio 

de Onéscimo Prati e Campo Verde Imobiliária apresentaram a seguinte 

proposta: “a) a Parte Paulo Prati oferece o terreno 15 da quadra 19 do 

Condomínio das Palmeiras para o Herdeiro Benjamin Alecrim Prati, e 

assume a restituição das custas processais iniciais da ação 

379-14.2014.811.0051, Código 80040, no valor de R$ 8.143,00, e assume 

o pagamento das pendentes, se houver; b) as despesas de escrituração 

correrão por conta da Parte Paulo Prati; c) as Partes Espólio de Onéscimo 

Prati e Campo Verde Imobiliária reconhecem a procedência dos pedidos 

feitos nas ações de adjudicação compulsória 1784-85.2014.811.0051, 

Código 81904, e 1785-70.2014.811.0051, Código 81905; d) nas duas 

ações mencionadas no item anterior, as Partes Lírio Zanetti e Paulo Prati, 

bem como seus Procuradores, renunciam as verbas honorárias e, 

também, ao ressarcimento das custas; e) as Partes mencionadas 

requerem a extinção das ações supracitadas.A Parte/Assistente Benjamin 

Alecrim Prati pediu prazo de 72 horas para a análise da proposta de 

acordo.DELIBERAÇÕESO MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos 

etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Parte, concedendo-lhe prazo de 72 

(setenta e duas) horas para manifestação acerca da proposta de acordo 

apresentada pelas Partes. Com a manifestação, ABRA-SE vista dos autos 

ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer. Por fim, 

CONCLUSOS, para análise do pedido de homologação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”. Nada mais havendo 

a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81904 Nr: 1784-85.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Prati, Benjamin Alecrim Prati, Yara Alecrim 

Andrade Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Paulo Robson Prati - OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, André Stumpf Jacob Gonçalves - 

OAB:5362 OAB/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIANúmero dos Autos: 379-14.2014.811.0051 - 

800401784-85.2014.811.0051 -  819041785-70 .2014.811.0051 - 

81905Espécie:Adjudicação CompulsóriaData e horário:11 de junho de 

2018, às 17:50 horas (MT)OCORRÊNCIASAberta a audiência foi 

constatada a presença da Representante Yara e dos Advogados das 

Partes.As Partes Paulo Prati, Reginaldo de Andrade, Lírio Zanetti, Espólio 

de Onéscimo Prati e Campo Verde Imobiliária apresentaram a seguinte 

proposta: “a) a Parte Paulo Prati oferece o terreno 15 da quadra 19 do 

Condomínio das Palmeiras para o Herdeiro Benjamin Alecrim Prati, e 

assume a restituição das custas processais iniciais da ação 

379-14.2014.811.0051, Código 80040, no valor de R$ 8.143,00, e assume 

o pagamento das pendentes, se houver; b) as despesas de escrituração 

correrão por conta da Parte Paulo Prati; c) as Partes Espólio de Onéscimo 

Prati e Campo Verde Imobiliária reconhecem a procedência dos pedidos 

feitos nas ações de adjudicação compulsória 1784-85.2014.811.0051, 

Código 81904, e 1785-70.2014.811.0051, Código 81905; d) nas duas 

ações mencionadas no item anterior, as Partes Lírio Zanetti e Paulo Prati, 

bem como seus Procuradores, renunciam as verbas honorárias e, 

também, ao ressarcimento das custas; e) as Partes mencionadas 

requerem a extinção das ações supracitadas.A Parte/Assistente Benjamin 

Alecrim Prati pediu prazo de 72 horas para a análise da proposta de 

acordo.DELIBERAÇÕESO MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos 

etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Parte, concedendo-lhe prazo de 72 

(setenta e duas) horas para manifestação acerca da proposta de acordo 

apresentada pelas Partes. Com a manifestação, ABRA-SE vista dos autos 

ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer. Por fim, 

CONCLUSOS, para análise do pedido de homologação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências”. Nada mais havendo 

a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144395 Nr: 2443-55.2018.811.0051

 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: Du Pont do Brasil S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que o advogado da parte 

impugnada e a Administradora Judicial não foram cadastradas no Sistema 

Apolo, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE A DECISÃO PROLATADA 

SEJA NOVAMENTE PUBLICADA:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Devedores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145967 Nr: 3046-31.2018.811.0051

 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: Gilberto da Silva, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin - Fazenda Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, WALTER JUNIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados da 

parte impugnada e a administradora judicial não tinham sido cadastrados 

no Sistema Apolo, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE A DECISÃO 

prolatada em 17/05/2018, SEJA NOVAMENTE PUBLICADA:

Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Recuperandos e, depois, a Sra. Administradora Judicial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146477 Nr: 3218-70.2018.811.0051

 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: Henry Possamai, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados para 

parte impugnada e a administradora judicial não tinham sido cadastrados 

no Sistema Apolo, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE A DECISÃO 

prolatada em 17/05/2018, SEJA NOVAMENTE PUBLICADA:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Devedores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146823 Nr: 3351-15.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados para 

parte impugnada e a administradora judicial não tinham sido cadastrados 

no Sistema Apolo, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE A DECISÃO 

prolatada em 17/05/2018, SEJA NOVAMENTE PUBLICADA:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Devedores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146830 Nr: 3353-82.2018.811.0051

 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: Luxembourg Brasil Comércio de Produtos Químicos 

Ltda., GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:13810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi G. da 

Silva - OAB:277.622, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os advogados para 

parte impugnada e a administradora judicial não tinham sido cadastrados 

no Sistema Apolo, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE A DECISÃO 

prolatada em 17/05/2018, SEJA NOVAMENTE PUBLICADA:

Impugnação de crédito

Decisão.

Vistos etc.

INTIMEM-SE os Devedores impugnados para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre a presente impugnação.

Após, INTIME-SE a Administradora Judicial para que, em igual prazo, 

apresente seu parecer.

No mais, APENSEM-SE os presentes aos autos 7612-57.2017.811.0051, 

Id. 133450.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara
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D. P. D. E. D. M. G. (AUTOR)

S. R. R. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. F. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 C 

E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, conforme solicitação da Gestora do 

CEJUSC, junto a seguir o Termo de Sessão de Conciliação realizada em 

08/06/2018. Certifico ainda, que INTIMO as partes, na pessoa de seus 

procuradores, acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

20/06/2018, às 17h15min, no CEJUSC deste Juízo, devendo fazer 

comparecer seus respectivos clientes na solenidade. É o que me cumpre. 

Assinado Digitalmente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126014 Nr: 3845-11.2017.811.0051

 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: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC RAMOS BELTRAME & CIA LTDA - ME, 

Lisiane Cristine Ramos Beltrame, Claudemir Beltrame

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Júnior - 

OAB:9059/MT, Daniele Izaura da Silva Cavallari Rezende - 

OAB:6057/MT, Jackson Nicola Maiolino - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144824 Nr: 2579-52.2018.811.0051

 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: Diego Modesto de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref. 26. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28489 Nr: 2588-29.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jassy Antonio Canei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ZENATTI - OAB:33196

 Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para o fim 

de declarar a prescrição intercorrente do crédito tributário, e 

consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução.Deixo de 

condenar a parte exequente em custas, haja vista a isenção conferida 

pelo artigo 39, da Lei n° 6.830/80. Lado outro, a CONDENO ao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE.Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 
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necessário.Campo Verde, 07 de junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE VIEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista o depósito realizado pela demandada, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte autora para se manifestar.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011750-72.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA PINHEIRO BENEVIDES GIANNETTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que se manifeste sobre a 

certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA SINAL VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia dia 26/06/2018, às 15h00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Comarca de Canarana

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16453 Nr: 2154-77.2007.811.0029

 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: Aurea Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRCIO ROGÉRIO 

PARIS, para devolução dos autos nº 2154-77.2007.811.0029, Protocolo 

16453, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-27.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA TRINDADE (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000049-27.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme se 

depreende dos autos, diante da impossibilidade de intimação da parte 

Requerida foi a parte Requerente intimada para manifestar-se sobre o 

evento n. 13015810, para que requeira nos autos o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo. E, expirado o 

prazo para manifestar-se, a parte Autora manteve-se inerte, logo 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. 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. 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, 29 de maio de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000028-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MARCELO ALVES GAMA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Advogado da 

Exequente, para no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 12 

de junho de 2018 Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-09.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA SPENGLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Eduardo Santos (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a Promovente, 

para no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 12 de junho de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000071-85.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a Promovente, 

para no prazo de 5 (cinco) dias, para requerer o que de direito, sob pena 

de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 12 de junho de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora de 

Secretaria.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43178 Nr: 2077-58.2013.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELA PIRUCHINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ANGELA PIRUCHINE, Filiação: 

Joana Mendes e Crescencio Piruchine, data de nascimento: 15/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Palma Sola-SC, divorciado(a), do lar., Telefone 

(66) 9609-7279. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº. 2077-58.2013.811.0029 (43178) "Vistos, etc. Como 

se verifica às fls. 221, 224/v e 241/v, a autora do fato cumpriu 

integralmente a proposta de transação penal ofertada às fls. 220. Posto 

isso, por analogia aos termos do artigo 84, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, declaro extinta a punibilidade de Maria Ângela Piruchine. Ciência 

ao Ministério Público.Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e 

baixas necessárias, arquivem-se. Às providências. Cumpra-se.Canarana, 

06 de março de 2017. Darwin de Souza Pontes 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, ISABELLA CRISTINA 

MONTEIRO GRESPAN, digitei.

Canarana, 11 de junho de 2018

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 36988 Nr: 3652-58.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando B. Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil e 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos 

para seja intimado(a) o(a) advogado(a) MARLI APARECIDA DA COSTA 

para devolver os autos do processo no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do artigo 234 e §§, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103735 Nr: 1343-49.2018.811.0024

 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: Arcindo Amadeu Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51833 Nr: 2318-81.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Alves de Oliveira - 

OAB:112055/MG

 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 a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 11, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62600 Nr: 2421-54.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Nobres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, 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 a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 85/86, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32261 Nr: 1652-85.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Carmelita de Abreu da Mata

 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 a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 313, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35968 Nr: 2325-44.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariadenelza Lima Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, Márcio Henrique Pereira Cardoso - 

OAB:OAB/MT 7659
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 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 

requerida para manifestação, no prazo legal, diante do levantamento do 

valor depositado nos autos, bem como diante do trânsito em julgado da 

decisão que acolheu a exceção de pre-executividade, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39374 Nr: 1881-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Evangelista Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Júnior - OAB:16168

 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.: 80074 Nr: 1208-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, Lisú 

Koberstain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwars de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da defesa preliminar, ref. 45.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 271-27.2018.811.0024

 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: Terezinha Pavan Prokoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heleno Dias Costa, INÊS MARIA MARQUES 

DIAS DA COSTA, Jorcilene Pereira da Silva, Helena Teixeira da Silva, Vital 

afonso de riva, Maria das Graças Morbek de Oliveira, Interessados , 

Incertos e desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERESSADOS , INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Usocapião Extraordinária de 

Imóvel Urbano ajuizada por Terezinha Pavan em desfavor de Heleno Dias 

da Costa e Inês Maria Marques Dias da Costa

Descrição do Imóvel Usucapiendo: área de terreno urbana, situada na 

Avenida Rio da Casca, MT-251, Lote 04, Quadra 01, no Loteamento 

denominada Parque Residencial Bom Clima, Município e Comarca de 

Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, com área de 760m

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I. Recebo a petição inicial.II. Cite-se a parte 

requerida na forma pleiteada, para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão.III. Cite(m)-se 

o(s) confinante(s) pessoalmente (art. 246, §3° do CPC/2015), conforme 

indicado na inicial.IV. Citem-se por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos.V. Após, intimem-se 

os Representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, para 

manifestarem o interesse no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-lhes os autos.VI. Ademais, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do NCPC.VII. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 03 de abril de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72026 Nr: 1076-82.2015.811.0024

 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: Saneplan- Saneamento e Terraplanagem LTDA-ME, 

Joana Darc Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Planalto da Serra-MT, 

Angelina Benedita Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidinei Fernandes de Souza - 

OAB:17400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANEPLAN- SANEAMENTO E 

TERRAPLANAGEM LTDA-ME, CNPJ: 08935113000190, Inscrição Estadual: 

13.341.082-0 e atualmente em local incerto e não sabido JOANA DARC 

SILVA, Cpf: 31398545104, Rg: 335.218, brasileiro(a), solteiro(a), 

empresaria, Telefone (65)3641-7638. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar interesse no 

prosseguimento do feito. Sob pena de extinção, na forma do art. 485 III do 

CPC, pois o feito encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de mandado de segurança impetrado por 

SANEPLAN – SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA. – ME contra ato 

coator da PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA/MT – SRA. 

ANGELINA BENEDITA PEREIRA.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. I. Proceda-se à necessária 

conferência de qualidade, nos termos do Provimento nº 52/2007/CGJ, 

impulsionando-se os autos ao seu respectivo departamento (RAJ, 

expedição e etc.) para a regular tramitação.II. Expeça-se o necessário.III. 

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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de abril de 2018

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38220 Nr: 644-05.2011.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louzana Figueiredo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Moacyr Pinto Júnior - 

OAB:7585 - MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando a parte Requerente, pela imprensa para no prazo de 15 (quinze) 

dias apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, nos termos do 

art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os autos à expedição de 

documentos para remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, nos termos 

do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38220 Nr: 644-05.2011.811.0024

 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: Louzana Figueiredo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Moacyr Pinto Júnior - 

OAB:7585 - MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198

 Vistos, etc.

 Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra a 

sentença de fls. 266/267verso, sob o fundamento de que há contradição 

no julgado, consistente no fato de ter sido julgado procedente o pedido e 

condenada a parte autora nas custas e honorários advocatícios.

À fl. 282, foi certificada a tempestividade dos embargos opostos.

Intimada, a parte embargante manifestou às fls. 285/286.

É o relatório.

DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

De fato, analisando a sentença questionada infere-se que há contradição 

no fato de que, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos e, 

entretanto, condenada a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.

Com efeito, referida contradição é facilmente aferível e contraria as 

expressas disposições legais contidas no art. 82, §2° e art. 85, ambos do 

CPC/2015.

Ademais, razão assiste à embargada, na medida em que o art. 3°, I, da Lei 

Estadual n° 7.603/2001 isenta a Fazenda Pública dos recolhimento dos 

valores referentes às custas processuais.

 DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os embargos e lhes DOU PROVIMENTO para 

a finalidade de determinar que onde se lê, à fl. 120, “Condeno a parte 

autora”, leia-se “Condeno a parte requerida”. Ademais, retifico a sentença, 

isentando o demandado do pagamento dos valores referentes às custas e 

despesas processuais.

 No demais, mantida está a sentença de fls. 266/267verso.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 61824 Nr: 1607-42.2013.811.0024

 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: Tatiane da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benivaldo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Antonieta Silveira Castor 

- OAB:6366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Conforme constatado à fl. 93, não foi demonstrada pelas requerentes 

Cristiane da Silva, Tatiane da Silva e Geiziane da Silva a condição de 

herdeiras do falecido Benivaldo do Nascimento, já que nos documentos 

apresentados às fls. 26, 31 e 36 não consta o nome do falecido como 

genitor das requerentes.

 Nesse sentido, conquanto afirmem serem filhas do falecido, postulando 

para tanto a produção de provas em audiência para demonstração da 

paternidade, conforme já ressaltado, é defeso na ação de inventário tal 

expediente, a teor da disposição contida no art. 627, § 3°, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a demonstração do estado de filiação 

demandaria, na presente hipótese, ampla dilação probatória.

 II. Dessa maneira, não comprovada a condição de herdeiras, reconheço a 

ilegitimidade de CRISTIANE DA SILVA, TATIANE DA SILVA e GEIZIANE DA 

SILVA para integrarem o polo ativo da demanda.

 III. Com relação à requerente Marlene do Nascimento, também restam 

dúvidas quanto à sua condição de herdeira. Em que pese tenha afirmado 

haver erro material na emissão da cédula de identidade do falecido e de 

sua certidão de nascimento, onde consta como sua genitora Marlene dos 

Reis do Nascimento, não cuidou de comprovar a referida incorreção.

 IV. Assim, deverá a autora, em última oportunidade, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar documentação a comprovar sua condição de 

genitora do falecido e, portanto, de herdeira, sob pena de ser excluída, de 

ofício, da condição de inventariante e de herdeira.

 V. Advirto à inventariante que, não havendo provas de sua condição, a 

herança será considerada jacente, nos termos dos arts. 1.819 e seguintes 

do Código Civil.

 VI. Diante do que restou decidido no item II, procedam-se, portanto, as 

retificações na capa dos autos e no Sistema Apolo.

 VII. Certifique-se eventual silêncio.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83337 Nr: 2572-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Wagner

 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, intimando o advogado da exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos quanto a certidão de decurso 

de prazo para pagamento da dívida, indicando bens a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39384 Nr: 1891-21.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pela parte impugnante/executada (INSS), homologando o 

cálculo apresentado às fls. 176/177, fixando o valor devido para a parte 

exequente/impugnada em R$ 98.003,34 e os honorários advocatícios 

sucumbenciais em R$ 4.610,78.II. Chamo o feito à ordem, o que faço para 

INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios veiculados em nome próprio pelo senhor Pedro 

Gomes da Silva.III. Transcorrido o prazo para recurso, certifique-se e 

expeça-se o RPV/PRECATÓRIO, conforme valores fixados.IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 52345 Nr: 2439-12.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Adeilton Miranda do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Ely Trajano de Oliveira - 

OAB:11.610-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

I. Defiro o pedido de fl. 340, expeça-se o respectivo alvará da forma 

requerida pelo autor.

 II. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 475-52.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rufina Lenke Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Maria Rufina Lemke 

Sampaio em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 176), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 171/172, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36182 Nr: 1306-03.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Lourença de Araujo Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 I. Analisando o pedido de levantamento, tal qual formulado pelo advogado 

da requerente, observa-se pela procuração juntada na fase de 

conhecimento da demanda que a autora é pessoa não alfabetizada, 

conquanto tenha sido a procuração realizada por instrumento particular.

 II. Desse modo, é forçoso concluir que tinha a autora ciência dos poderes 

constantes na procuração, especialmente, o de receber valores em seu 

nome.

 III. Assim, intime-se o advogado do requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente procuração por instrumento público ou à rogo, 

subscrita por duas testemunhas. Eventualmente, apresente conta 

bancária de titularidade da parte autora para o respectivo levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37218 Nr: 2206-83.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Sousza Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Maria de Souza 

Braga em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 234/235), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 217/218, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30682 Nr: 490-55.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalberto Apolinário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Dalberto Apolinário 

da Silva face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fl. 148), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 140/142, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63899 Nr: 3691-16.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Elenir da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Benedita Elenir da 

Silva face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 87/88), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 65/68, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 238-52.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santana Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Santana Correia da 

Silva face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada (fls. 140/141), JULGO EXTINTO o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 118/121, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3°, da CNGC Judicial.

 Publique. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 51-39.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rosa Brito Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando o pedido de levantamento, tal qual formulado pelo advogado 

do requerente, observa-se pela procuração juntada na fase de 

conhecimento da demanda que o autor é pessoa não alfabetizada, 

conquanto tenha sido a procuração realizada por instrumento particular.

 II. Desse modo, é forçoso concluir que tinha o autor ciência dos poderes 

constantes na procuração, especialmente, o de receber valores em seu 

nome.

 III. Assim, intime-se o advogado do requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente procuração por instrumento público ou à rogo, 

subscrita por duas testemunhas. Eventualmente, apresente conta 

bancária de titularidade da parte autora para o respectivo levantamento.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 52347 Nr: 2441-79.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Luis Grasel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Barreto Lombardi - 

OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. II. Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por intermédio do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito comprovante de 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321 do CPC/2015).III. Com o recolhimento dos referidos valores, 

venham os autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência e 

o saneamento do feito, em razão de já haver nos autos contestação 

apresentada. IV. Certifique-se eventual silêncio. V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

redesignada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/07/2018 Hora: 14:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 12 de junho de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-47.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ID 13613239 dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de 

junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-43.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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BENEDITO CIRIACO VIEIRA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada para apresentar os dados bancários e 

CPF/CNPJ da pessoa/empresa para a qual o alvará de levantamento 

deverá ser expedido, nos termos da sentença dos autos.. Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN 

Gestor de Secretaria

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 51/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Mauricio Alexandre Ribeiro, MM. Juiz de 

Direito Diretor do Fórum da Comarca de Colíder, Estado de Mato Grosso, 

em substituição legal, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que o Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância 

– SGPI, desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso foi implementado para a atender às exigências do referido 

Programa com relação a todos os colaboradores Credenciados no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que o SGPI, após alimentado pelos credenciados 

necessita de conferência e assinatura eletrônica da certidão de produção 

e consequente envio ao FUNAJURIS para o devido pagamento;

 RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR o servidor Edson Nascimento matrícula 6704, Gestor 

Geral de 2ª Entrância a efetuar a conferência mensal e assinatura 

eletrônica das Certidões de Produtividade dos Credenciados da Comarca 

de Colíder no Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância – SGPI, 

referente ao mês de maio do corrente ano.

Art. 2º Publique-se, Remeta-se cópia via CIA à Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Diretora do Departamento do Funajuris.

 Colíder, 11 de junho de 2018.

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO

Juiz de Direito Diretor do Foro

 em substituição legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO ANTONIO ALVES GARCIA OAB - MS16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO AZEVEDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para no prazo legal, esclarecer 

nos autos, qual o endereço exato da Parte Requerida a ser citada, eis que 

o depósito da diligência comprovada no presente feito, refere-se à 

diversos endereços do requerido, bem como deverá Vossa Senhoria, 

efetuar o depósito da diligência corretamente, comprovando nos autos o 

recolhimento. E para maiores informações entre em contato telefônico com 

esta Secretaria da Segunda Vara.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000699-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA PRADO COVRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANI ROSA LANDO OAB - MT10137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo comprovar nos autos. INTIMAÇÃO das partes acerca da 

nomeação da perita e da perícia ora agendada, a partir do que começará a 

correr o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de assistente 

técnico. Tudo conforme decisão anexa à presente intimação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82873 Nr: 214-30.2013.811.0009

 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: DDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, V, do Código de Processo Civil de 2015.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e, também, em honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, SUSPENDO 

a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser 

beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE para 

as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos 

sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P.R.I.C.Colíder/MT, 16 de maio de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108525 Nr: 3524-05.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PRAXEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Midiã Carbo Ferneda 

Borguetti - OAB:21097-O

 INTIMAÇÃO do advogado de defesa a fim de que no prazo legal se 

manifeste acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89660 Nr: 2673-68.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO FERREIRA, ALEXANDRO GRANZOTI 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - OAB:17820/MT, 

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 16.366

 Autos nº. 2673-68.2014.811.0009 – Código nº. 89660

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo acusado ANÉSIO 

FERREIRA em seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, 

conforme certidão de fl. 389.
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2) Considerando que a Defesa manifestou o desejo de apresentar razões 

de apelação na instância superior (fl. 385), ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, nos termos do 

artigo 600, §4°, do Código de Processo Penal.

3) Outrossim, registro que embora o acusado Anésio Ferreira não tenha 

sido intimado pessoalmente, o defensor por ele constituído foi devidamente 

intimado (art. 392, inciso II, do CPP).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de junho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105130 Nr: 1450-75.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DOS SANTOS FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875

 Autos nº. 1450-75.2017.811.0009 – Código nº. 105130

Decisão

Vistos, etc.

1-RECEBO o recurso de apelação interposto em seus efeitos legais (art. 

597, CPP), sendo ele tempestivo conforme certidão de fl. 230.

2-Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Colíder/MT, 06 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93493 Nr: 1686-95.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CORDEIRO, DIOGO DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, 

ELISANGELA DINART SOARES - OAB:11.875

 Autos nº. 1686-95.2015.811.0009 – Código nº. 93493

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelo acusado WAGNER 

CORDEIRO em seus efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele 

tempestivo, conforme certidão de fl. 157.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

3) Outrossim, registro que embora os acusados não tenham sido intimados 

pessoalmente, os defensores por eles constituídos foram devidamente 

intimados (art. 392, inciso II, do CPP).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 06 de junho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96342 Nr: 3488-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA, RAICKY 

RODRIGUES SARAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - 

OAB:19.413/MT

 Autos nº. 3488-31.2015.811.0009 – Código nº. 96342

Decisão

Vistos, etc.

 1) RECEBO o recurso de Apelação interposto pelos acusados em seus 

efeitos legais (art. 597, do CPP), sendo ele tempestivo, conforme certidão 

de fl. 192.

2) Considerando que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Colíder-MT, 07 de junho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112006 Nr: 1702-44.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA MENEGASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:

 Processo n. 1702-44.2018.811.0009 – Código n. 112006

DESPACHO

Vistos.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, DEVOLVA-SE com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 06 de junho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111713 Nr: 1524-95.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491

 Autos n°. 1524-95.2018.811.0009 – Código n°. 111713

 Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 12 de julho de 2018, 

às 16h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 06 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111712 Nr: 1523-13.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTÊVÃO BARONGENO - 

OAB:22515, GERSON MEDEIROS - OAB:5637/MT, RAFAELLA ARAUJO E 
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MEDEIROS - OAB:13.562/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT

 Autos n°. 1523-13.2018.811.0009 – Código n°. 111712

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 22 de agosto de 

2018, às 13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111510 Nr: 1385-46.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos n°. 1385-46.2018.811.0009 – Código n°. 111510

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 22 de agosto de 

2018, às 16h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112079 Nr: 1748-33.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Processo n. 1748-33.2018.811.0009 – Código n. 112079

DESPACHO

Vistos.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, DEVOLVA-SE com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112044 Nr: 1730-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Processo n. 1730-12.2018.811.0009 – Código n. 112044

DESPACHO

Vistos.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, DEVOLVA-SE com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 08 de junho de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000129-85.2017.8.11.0009; Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO Parte Ré: EXECUTADO: SELMA 

APARECIDA DE LIMA FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 26 de Julho 2.018 às 13h20min, acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. (a) Antonia V. da Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AVANDI DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1002103-60.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: AVANDI DOS SANTOS BRAGA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id-13401780) apresentado pela 

requerente, no prazo legal. Colíder, 12/06/2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AVANDI DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1002103-60.2017.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: AVANDI DOS SANTOS BRAGA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

. Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id-13530055 ) apresentado pela 

requerida, no prazo legal. Colíder, 12/06/2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99276 Nr: 551-63.2017.811.0046

 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): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que transcorreu in albis o prazo do Edital de Ref. 32. 

Impulsino o presente feito para INTIMAR a parte exequente para, no prazo 

legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79649 Nr: 3030-97.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. LUCION JOARIATTI - ME, LUIZ CARLOS 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO LUIZ SEIFFERT - 

OAB:68981

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte exequente para, no prazo 

legal, manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, sob 

pena de arquivamento do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98011 Nr: 5712-88.2016.811.0046

 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): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da Decisão de Ref: 25, 

abaixo transcrita: "Vistos. Trata-se de pedido de penhora on line em que a 

parte adversa ainda não adimpliu o crédito devido. Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora 

on line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Realizo a penhora apenas no nome do avalista, uma 

vez que o CNPJ informado pertence a pessoa jurídica distinta da 

executada (FORTLUB OLIVEIRA – DISTRIBUIDORA LTDA – ME). Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 70257 Nr: 3145-55.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A A RAMOS TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 indicar outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 

(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 38204 Nr: 2902-19.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEVIC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A. ALVES FERREIRA - 

OAB:8.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 Intimar a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito em razão do decurso de prazo sem pagamento do 

débito pelo executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 36302 Nr: 999-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:108175 A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Certifico e dou fé que decorreu in albis o prazo para o devedor pagar 

voluntáriamente o débito, impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para requerer o que direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 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

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 37, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar a impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116004 Nr: 332-16.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAL PASSINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agrpecuários Limitada, VIA 

FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:17.738/MT

 Tendo em vista a juntada de contestação na ref: 16, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

legal, apresentar a impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118926 Nr: 1541-20.2018.811.0046

 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: VALTER ANTÔNIO SISCONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMERSON LUIZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de contestação nos autos (ref:23), impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo legal, apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 2148-14.2010.811.0046

 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: INÊS LAZARETE, VELTON CLEY LAZZARETTE, CINTIA 

MELISSA LAZARETE STRANIERI, KELEN MARA LAZARETE, FÁBIO 

STRANIERI, ANDREIA MENDES LAZARETE, LEOCYR LAZARETE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA 

LOTUFO ZANATTA REIMANN, JOÃO LOPES GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (740,00)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86572 Nr: 1085-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Antes posto, certifico que o advogado da parte ré fora devidamente 

intimado para apresentar razões ao recurso de apelação, cujo prazo 

decorreu sem que o tenha apresentado. Ainda, certifico que não há 

Defensoria Pública em atuação na Comarca de Comodoro.

Assim, impulsiono o processo por ato meramente ordinatório nos 

seguintes termos: a) expeça-se mandado de intimação, com formulário 

genérico, com a finalidade de intimar o denunciado a, no prazo de oito dias 

apresentar as razões de apelação por meio de advogado regularmente 

constituído com procuração nos autos, sob pena de lhe ser constituído 

advogado para tal fim, nos moldes da decisão proferida na instância 

superior; intime-se por diário de justiça eletrônico, novamente visto que 

oportuno, o advogado do denunciado para que apresente as razões de 

apelação no prazo de oito dias sob pena de comunicação ao Tribunal de 

Ética conforme determinado pela instância superior; expeça-se ofício ao 

Tribunal de Justiça - Departamento da 3ª Secretaria Criminal, apelação n. 

147810/2017, em resposta ao ofício n. 256/2018, informando que esta 

secretaria até a presente data não cumpriu na integralidade a ordem 

emanada pelo por aquele sodalício, no sentido de devolver os autos 

materializados, acompanhados das mídias digitais das audiências, uma 

vez que até a presente data não fora apresentadas as razões recursais 

por inércia da parte requerida, bem como, por não estar funcionando a 

Defensoria Pública, o procedimento não pode ser cumprido até o momento; 

por fm, proceda-se à cópia em mídia digital das gravações audio-visuais 

relacionadas ao processo, certificando-se nos autos quais são e em que 

caixa a cópia dos arquivos foram armazenadas para posterior envio ao 

Tribunal de Justiça a par do processo materializado em arquivio .PDF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120337 Nr: 2177-83.2018.811.0046

 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: LEILA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, EDUARDO 

BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo de Ação de Divórcio c/c 

Guarda de Menor c/c Regulamentação de Visitas c/c Alimentos em que as 

partes Leila Cristina Oliveira da Silva e Eduardo Batista da Silva pretendem 

obter a chancela judicial da referida avença, em face da composição 

amigável.

Manifestação ministerial favorável a pretensão.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses dos menores, já que em consonância com os 

ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 16 de maio de 2018.
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113740 Nr: 6869-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA PEDRO, OTAVIO AUGUSTO 

CORREIA DE OLIVEIRA, KLINGER CAMPELLO DA SILVA, CÉSAR RODRIGO 

MAIORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Antes posto certifico que todas os denunciados foram citados, que a 

denunciada Rosângela Pedro ainda não ofereceu resposta à acusação, 

que a mesma informou ao oficial de justiça que não possui condições para 

constituir um advogado, que os denunciados Otávio Augusto Correia de 

Oliveira, Cesar Rodrigo Maiorino e Klinger Campello da Silva requereram a 

revogação da prisão preventiva à Ref: 69.

Assim, impulsiono o processo por ato meramente ordinatório para intima o 

advogado dativo para que apresente resposta à ação da denunciada 

Rosângela Pedro, nos termos da decisão de Ref: 4, proferida em 

07/12/2017. Em tempo, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para 

oportuna manifestação quanto ao requerimento de "revogação da prisão 

preventiva".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94173 Nr: 3953-89.2016.811.0046

 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: SIDNEI ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

RESTABELECER 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 posterior ao da cessação indevida, ou 

seja, 30/09/2016 DEVENDO o requerente participar de programa de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e 

custeado pela Previdência Social. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 29 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88072 Nr: 1534-96.2016.811.0046

 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: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INES ZANDONAI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:44096 OAB/RS

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual, poderão as partes, caso queiram, apresentar 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.

Após, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98350 Nr: 142-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROJETO PACU AQUICULTURA LTDA, NEIDE KIYOMI 

ODASHIRO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO FISCAL JOSAFA JACOB (XII DE 

OUTUBRO-MT/RO), Chefe do Posto Fiscal Josafá Jacob

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO LUBACHESKI DE 

AGUIAR - OAB:9129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 80, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenham ciência da decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88072 Nr: 1534-96.2016.811.0046

 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: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INES ZANDONAI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:44096 OAB/RS

 Tendo em vista o despacho de ref: 95, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. E, na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual, 

poderão as partes, caso queiram, apresentar 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88072 Nr: 1534-96.2016.811.0046

 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: ALFREDO FELIPPI TOMÉ, INES ZANDONAI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628-A/SP, PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM - 

OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA MACHADO - OAB:44096 OAB/RS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 337 de 714



 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010065-98.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Ante o 

teor do oficio advindo do Juizo da Comarca de Ibiporã, solicitando nova 

data de audiencia, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de designar nova data 

conforme segue: 07/11/2018 as 09h30min, nas dependencias do Forum 

desta Comarca, ficando a reclamante e segunda reclamada intimadas, nas 

pessoas dos seus patronos. COMODORO, 12 de junho de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-98.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

MULTIPLO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO VUOLO OAB - SP0130580A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010065-98.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Ante o 

teor do oficio advindo do Juizo da Comarca de Ibiporã, solicitando nova 

data de audiencia, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de designar nova data 

conforme segue: 07/11/2018 as 09h30min, nas dependencias do Forum 

desta Comarca, ficando a reclamante e segunda reclamada intimadas, nas 

pessoas dos seus patronos. COMODORO, 12 de junho de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

Comarca de Jaciara

Portaria

PORTARIA N. 70/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 135/08/DF, datada de 02.07.08, que de 

signou a servidora para exercer suas funções junto a 1ª Vara desta 

Comarca;

Art. 2º - Lotar a servidora SILVIA GARBELINI SERAFIM, matrícula n. 8459, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer suas funções junto ao Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos e Cidadania desta Comarca, a partir 

desta data;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 12 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 71/2018-DF

 A Doutora Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 100/14/DF datada de 28.10.14 que lotou a 

servidora para exercer suas funções junto a 1ª Vara desta Comarca;

 Art. 2º - Lotar a servidora MIRIAN ROZA DE MELO, matrícula n. 8464, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer suas funções junto a 2ª Vara desta 

Comarca a partir desta data;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 12 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 73/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 055/14, datada de 25.7. 2014, que designou 

a servidora para exercer suas funç ões junto ao Centro Judiciário de Solu 

ções e Conflitos e Cidadania desta Comarca;

 Art. 2º - Lotar a servidora GERALDA SCHUENQUENER MELO DE 
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ALMEIDA, matrícula n. 5370, Técnica Judiciária PTJ, para exercer suas 

funções junto a 1ª Vara des ta Comarca, com efeitos a partir desta data ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 12 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 69/2018-CJA

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino , matrícula 

21751, Analista Judiciário PTJ, designada Gestora Judiciári a no Juizado 

Especial C ível e Criminal, estará afastada de suas funções por motivo de 

folga compensatória, no d ia 15 de junho de 2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO, matrícula n. 

4933, Agente Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal no Juizado Es pecial Cível e Criminal no 

dia 15 de junho de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 12 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001210-32.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: EDUARDO LEITE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não trouxe os 

documentos que comprovem o prévio requerimento administrativo. No que 

tange à necessidade de prévio requerimento administrativo, o novo 

entendimento jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado. O Supremo Tribunal Federal, 

ao apreciar o Recurso Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral 

reconhecida, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, 

firmou entendimento de que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. O Supremo tem reiteradamente decidido que o 

entendimento firmado no RE 631.240, tem aplicabilidade nas ações que 

versem sobre a cobrança de seguro obrigatório, conforme julgado nos 

recursos: RE 824712, RE 839355 e RE 839353. Ademais, sobre o assunto 

já se posicionou o Egrégio TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei. No presente caso, inexiste prova 

de que a indenização pleiteada pela parte requerente tenha sido 

anteriormente requerida junto à Seguradora na via administrativa, visto não 

ter sido juntado aos autos a comprovação do requerimento administrativo 

do benefício pleiteado perante a requerida, já que a notificação de fls. 

05/07 não comprova a postulação administrativa, pois não há registro de 

recebimento por parte da seguradora. Ainda, conforme se detrai do 

registro da correspondência eletrônica juntada à fl. 08, não há "registro de 

solicitações em andamento" (sic). Dessa forma, intime-se a parte 

requerente, para no prazo impreterível de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, trazendo aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento, sob pena de indeferimento do pedido e 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do CPC. Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 12 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001242-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO CACILDO LEHMEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO HANEMANN OAB - RS18409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITH ALYX KROTH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001242-37.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: INACIO CACILDO LEHMEN REQUERIDO: EDITH ALYX 

KROTH Vistos etc. Analisando os autos, verifico a ausência de 

comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se a parte 

interessada para, no prazo de 30 (trinta) dias, recolher e/ou comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de devolução da missiva 

precatória, conforme artigos 388, parágrafo único e 390 da CNGC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIRIO ELIAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

KIMBERLY GUIMARAES DE MORAES OAB - MT24557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000968-73.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DOLIRIO ELIAS DA COSTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 
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insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, com o 

fito de viabilizar a análise do pedido – forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou 

anexar o comprovante de pagamento das custas de ingresso em 

conformidade com o valor atribuído à causa. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 

de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111879 Nr: 2068-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI, VANDERLEI FIAMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA, JELSEI TEREZINHA 

LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por PEDRO DA SILVA e JELSEI TEREZINHA 

LANGNER, qualificados nos autos (Ref:32).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

136).

Considerando ainda que permanecem presentes os requisitos que 

ensejaram a concessão da liminar, bem como a ausência de qualquer 

elemento que autorize sua modificação, indefiro o pedido de revogação da 

liminar, conforme pleiteado na contestação.

Intime-se o autor para que, caso queira, impugne a contestação 

apresentada.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105291 Nr: 8784-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA CRISTINA DO 

CARMO CALABRIA - OAB:22621/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 2057-51.2018.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSR, AR, JRR, JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, GABRIELLE SOARES DE LIMA - 

OAB:23341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 174974 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 08/08/2018 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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 72768 Nr: 12760-46.2015.811.0010

 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 - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPUSTA TRANSPORTES LTDA, ALBERTO 

KAPUSTA, JOÃO KAPUSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105250 Nr: 8767-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA MOTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 3690-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DE MORAES

 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-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé, que a Impugnação ao cumprimento de Sentença retro 

foi oposta no prazo legal.

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33401 Nr: 961-79.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSF, JOANA HENRIQUE DE SOUZA, Ileonilson 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. PIVETA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinicius Santos - 

OAB:MT0015464O, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - 

OAB:2669-/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Termo de 

penhora realizada por Termo nos autos retro, requerendo o que 

entenderem de direito, bem como, de intimar a parte interessada, para no 

prazo legal, retirar a Carta Precatória de Avaliação expedida para a 

Comarca de Araputanga - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3819 Nr: 7-34.1990.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT, MARIA JOSEPHA PERES 

BETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Penhora realizada 

por Termo nos autos retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56858 Nr: 1201-29.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a intimação da parte exequente para que informe nos 

autos os dados bancários para levantamento dos valores.

Após, expeça-se alvará, caso ainda não tenha sido determinado, de 

acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Por fim, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53147 Nr: 1704-84.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARNABÉ NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a intimação da parte exequente para que informe nos 

autos os dados bancários para levantamento dos valores.

Após, expeça-se alvará, caso ainda não tenha sido determinado, de 

acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Por fim, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45782 Nr: 705-05.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACELIA KRAMER DE HOLLEBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a intimação da parte exequente para que informe nos 

autos os dados bancários para levantamento dos valores.

Após, expeça-se alvará, caso ainda não tenha sido determinado, de 

acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Por fim, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33478 Nr: 1037-06.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE MARIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 
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HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, determino a intimação da parte exequente para que informe nos 

autos os dados bancários para levantamento dos valores.

Após, expeça-se alvará, caso ainda não tenha sido determinado, de 

acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Por fim, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58619 Nr: 2495-19.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermínio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58560 Nr: 2475-28.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57786 Nr: 1944-39.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55626 Nr: 146-43.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 
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legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52297 Nr: 871-66.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50877 Nr: 2742-68.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DIAS DA SILVA BALBINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50699 Nr: 2546-98.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DO CARMO GOMES, MARIA 

JUCILEIDE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - OAB:1950397

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49245 Nr: 971-55.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORENITA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47936 Nr: 3202-89.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Veigas Renaux de 

Andrade - OAB:1903654

 Vistos e examinados.
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Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33448 Nr: 1007-68.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UDILENE CORREA SANTANA DA SILVA, VALMIRO 

JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30329 Nr: 2642-21.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERALDA DA CRUZ

 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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135/INSS

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 25466 Nr: 1888-16.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENITO DISON LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS, WALTER FERREIRA - OAB:1310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18325 Nr: 2973-42.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.
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Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 13456 Nr: 126-04.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV e/ou Precatório acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Expedido ofício para vinculação dos valores.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 68/2018 do CNJ.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30488 Nr: 2721-97.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149.754/SP

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que traga aos autos, no prazo de 15 dias, a 

planilha atualizada do débito, observando-se os parâmetros fixados da 

decisão do Agravo de Instrumento 1003376-04.2017.8.11.0000 (fls. 

286/290).

Após, manifeste-se o executado, em igual prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22112 Nr: 913-28.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRS, MGDL, SDDS, MAS, MMSDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Magalhães Ferreira - 

OAB:13985-B - MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:5322-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernando augusto vieira de 

figueiredo - OAB:7627-A, MILENA PIRÁGINE - OAB:17210-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de fl. 396, e realizo neste momento, busca via 

sistema Bacenjud a fim de se obter extrato e saldo da conta bancária do 

menor Mario Márcio S D Silva.

Aportando aos autos a resposta, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1345 Nr: 807-18.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora do imóvel descrito na matrícula de fls. 

400/402, tendo em vista que percebe-se claramente à fl. 40 que referido 

bem foi alienado para J.P. DE SOUZA & CIA LTDA.

Assim, manifeste-se o credor, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 501 Nr: 9-28.1995.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ORIDES JOÃO ROSIN, NELCI LAZAROTTO 

ROSIN, FRANCIELLE ROSIN, PRISCILA ROSIN GONÇALVES, ROBSON 

CROSUÉ ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Núcia De Marchi - 

OAB:4.647, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6647-B

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente às 

770/772, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 386.689,92 (trezentos e 

oitenta e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e dois 

centavos) nas contas da parte executada: ANTONIO BARBOSA SILVA, 

CPF nº 106.755.581-15.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos (art. 915 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 
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desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8557 Nr: 797-32.2001.811.0010

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE, NILO JOSÉ ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORIDES JOÃO ROSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO JOSÉ ROSSI - 

OAB:108.182/SP, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clarissa Bottega - 

OAB:6650/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA 

- OAB:3882/MT

 Vistos etc.

Verifica-se dos autos que foi determinada a intimação do exequente para 

que desse prosseguimento à demanda, porém este não se manifestou (fl. 

92).

Desta feita, ante a inércia do exequente, SUSPENDO a execução pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e 

inciso III, do art. 921, do CPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC). Tomando como 

ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a regra de que: 

suspendesse a execução quando o executado não possuir bens 

penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de quantia 

e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento não pode 

ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, adjudicados, 

ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de frutos e 

rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao prosseguimento 

da execução. Como toda e qualquer execução funda-se na 

responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado.”(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179). Negritei.

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do art. 921, do CPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do art. 921, do 

CPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação da exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38293 Nr: 124-20.1993.811.0010

 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: JOSÉ MARTINS FRANÇA, ARLETE DOS ANJOS 

FRANÇA, FRANCISCO MARTINS FRANÇA, TEREZINHA DE JESUS 

BEVILACQUA, TEREZINHA DE FRANÇA TABOSA, MANOEL ELIAS 

TABOSA, RAIMUNDO MARTINS FRANÇA, CELIA MOREIRA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSÉ DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, oficie-se ao Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, para que 

informe acerca da existência de valores em nome do de cujus Bruno José 

de França, depositados nos autos da ação cível nº. 2009.01.1.199149-9, 

especificando o valor do crédito.

Aportando aos autos a resposta, promova o inventariante o recolhimento 

das custas de ingresso, sobre o valor a ser partilhado, no prazo de 15 

(quinze) dias sob pena de arquivamento (Art. 290, do NCPC).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

 As providências.

Jaciara - MT, 05 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21488 Nr: 262-93.2007.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11355, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

Inobstante o despacho de fl. 648 tenha determinado a intimação do 

exequente para que depositasse o valor total dos honorários periciais, 

este comparece aos autos às fls. 655/656 juntando comprovante de 

depósito referente a 50% dos honorários.

Assim, determino que o exequente comprove o depósito dos 50% 

remanescentes, no prazo de 05 dias, sob pena de perda da prova e 

consequente arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106047 Nr: 9140-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVANIA MARTINS DOS SANTOS, JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON APARECIDO MATOS, MARIA 

APARECIDA DIAS, JORGINA DIAS DE SOUSA, VALDIVINO PEREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 2917-04.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONORA SANTANA FERREIRA-ME, 

LEONORA SANTANA FERREIRA, JULIO CESAR SANTANA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PULTRINI 

FRACAROLLI - OAB:12.980/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Liberem-se os valores depositados à fl. 159 em favor do banco 

exequente.

Considerando ainda que o exequente afirma que os valores não cobrem o 

débito, determino que o mesmo traga aos autos a planilha atualizada do 

débito remanescente, no prazo de 15 dias.

Após, manifeste-se a parte devedora em igual prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45261 Nr: 116-13.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ, 

BENILDES BENEDITA PINTEL CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT

 Vistos etc.

INTIMEM-SE as partes a manifestarem-se acerca dos cálculos 

apresentados por este juízo às fls.252/254, no prazo comum de 10 (dez 

dias).

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50045 Nr: 1838-48.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não 

há que falar em intimação para pagamento do débito sob pena de multa de 

10% e honorários, vez que o procedimento a ser seguido é aquele 

descrito no artigo 535 e seguintes do CPC.

Assim, intime-se o ente público executado, por meio de seu representante 

judicial (por carga, remessa ou meio eletrônico), para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, IMPUGNAR a execução, nos 

termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, limitando-se às matérias 

passíveis de impugnação na presente fase processual, e, em caso de 

alegação de excesso na execução movida pelo credor, declinar o valor 

que entende devido, sob pena de não conhecimento da impugnação, na 

forma do artigo 535, § 2º, do CPC.

 Na forma do artigo 535, § 3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, sem necessidade de novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada seja, 

desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, § 3º, do CPC), na forma do 

artigo 535, § 4º, do CPC.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, § 7º, do CPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14667 Nr: 1466-80.2004.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ANTÔNIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:12.267-B, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, HILARIO AMARAL NETO - OAB:, José Ricardo 

Nunes - OAB:5820/MS, MARLI BATISTA RODRIGUES - OAB:4742/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Razão assiste ao Município à fl. 316, pois o ofício requisitório de fl. 315 

estabeleceu prazo de 60 dias para pagamento, o que não se coaduna com 

o procedimento do precatório.

Assim, expeça-se novo precatório, sem o estabelecimento de prazo para 

pagamento.

Aportando aos autos o comprovante de pagamento, providencie o Sr. 

Gestor os meios para levantamento dos valores.

Após, venham-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 243 Nr: 28-73.1991.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELSO SOARES, Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA, JOÃO BORGES FILHO, CLOVIS FIGUEREDO 

CARDOSO, ARNILDO HELMUT SULZBACHER, AREDSON ESTEVAM DE 

MIRANDA, JOSÉ ANTONIO SCARPIM, VALTER ANTONIO SOARES, 

ABIEZER FERREIRA DA SILVA, IRON REZENDE ANDRADE, VICENTE DE 

PAULA GOMES, SEBASTIÃO MARTINS SEVERINO, JURANDIR PEREIRA DA 

SILVA, ADEMIR CEZARIO DE OLIVEIRA, ADEMIR PASSARELLI, JOSE 

PIRES MASSARIOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, GIOVANI 

BIANCHI - OAB:6641/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, 

VICENTE BEZERRA NETO - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls. 1109/1110, e determino a intimação do perito 

nomeado, Sr. Cláudio Ximenes Lopes para que dê início aos trabalhos 

periciais, ou restitua os valores já recebidos, concedendo o prazo de 15 
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dias.

Advirto que o seu silêncio poderá ser punido como ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de aplicação de multa de até vinte por cento 

do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, conforme o 

disposto nos §§1º e 2º, do Art. 77, do Novo Código de Processo Civil, bem 

como caracteriza crime de desobediência (Art. 330, do Código Penal).

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 16371 Nr: 889-68.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ILDO DA SILVA, FHC - COMÉRCIO DE PEÇAS 

NOVAS E USADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHC - COMÉRCIO DE PEÇAS NOVAS E 

USADAS LTDA, LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN, JOSÉ ILDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666, GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 248, expeça-se a respectiva certidão judicial para 

fins de inscrição do nome dos executados nos órgãos do SPC e SERASA, 

devendo o exequente ser intimado para providências cabíveis no que 

tange à inscrição.

Defiro ainda o pedido de intimação dos executados para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de 

multa, nos termos do artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC.

Decorrido o prazo, sem o devido cumprimento, intime-se o exequente para, 

no mesmo prazo, requerer o que de direito.

Com o decurso dos prazos, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77589 Nr: 1321-04.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS PIRES GONÇALVES 

TRETER - OAB:80440

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pedido de benefício da assistência judiciária 

gratuita em favor do executado, nos termos do art.98 NCPC.

Sem prejuízo, acolho o pedido da parte exequente e DETERMINO a 

expedição do competente Alvará Judicial em seu favor.

Proceda o Sr. Gestor, com os atos necessários para a liberação do 

dinheiro depositado em Juízo.

Após, vista à DPE para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001239-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação anulatória de auto de infração de trânsito 

c/c pedido de tutela provisória proposta por MARCILEY DAS GRAÇAS 

SERPA ALESSI em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, ambos qualificados na peça de ingresso. 

Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê 

o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, tratando-se de competência 

absoluta, como acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício 

pelo Juiz. Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em 

desfavor do Departamento de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, 

tem-se que a competência para o seu processamento é do Juizado da 

Fazenda Pública de Jaciara. Ainda, de acordo com o art. 1º, § 1º, incido I 

da Resolução nº 004/2014/TP, fica limitada a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública às demandas relativas a multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito, in verbis: “Art. 1o. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: § 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;” Ante 

o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a 

presente demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 12 

de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001235-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GALDINO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001235-45.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ANTONIO GALDINO GONZAGA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos etc. Trata-se de Ação de concessão de benefício 

previdenciário - auxílio-doença, ajuizada por ANTONIO GALDINO 

GONZAGA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que sofre de 

problemas ortopédicos, impossibilitando-a de exercer qualquer ofício. 

Afirma, ainda, manter a qualidade de segurado e com isso, requer, 

inicialmente, a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja 

imediatamente implantado o benefício de auxílio-doença ao requerente e, 

no mérito, postula pela procedência dos pedidos, confirmando a tutela 

concedida, bem como, estabelecendo a data de pagamento do benefício 

como àquela do indeferimento do benefício (02/03/2016), além da parte ré 

arcar com o ônus da sucumbência. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 
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da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. No caso dos autos, não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa do requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC). Ademais, dispõe o § 3, do artigo 300 do CPC: 

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A bem ver, em 

vista dos elementos trazidos aos autos, impõe-se a necessidade de ampla 

cognição, respeitado o devido processo legal - nada obstando eventual 

reanálise do pedido no curso do feito. Desta forma, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do Art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Visando maior celeridade ao 

deslinde da demanda, entendo ser favorável a realização da perícia 

médica previamente à citação da Procuradoria Federal Especializada. 

Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro 

de 2018, às 08h00min. Intime-se a parte autora, no endereço constante 

nos autos, para se apresentar para a perícia na data designada, 

cientificando-a que deverá portando todos os seus exames. Arbitro para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atenta ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a 

juntada do laudo médico pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Por fim, retifique-se o polo passivo 

da presente ação, já que cadastrada a gerência executiva e não a 

Procuradoria Federal. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 12 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000722-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000722-77.2018.8.11.0010. AUTOR: 

TRIUNFO LOGS LTDA - EPP RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO proposta por 

TRIUNFO LOGS LTDA EPP em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. Alega a requerente que firmou com o 

réu Contrato de Crédito Fixo com garantia em alienação fiduciária sob nº 

40/01790-7, o qual seria adimplido mediante débito em conta, porém afirma 

que tal modalidade de pagamento não é mais possível em decorrência de 

ato da parte requerida, consistente no lançamento em sua conta bancária 

da integralidade do débito de outro pacto (Cédula de Crédito Bancário - nº 

492.101.673), bloqueando o acesso, e debitando qualquer valor existente 

em conta, bem como, se recusando a receber o pagamento por boleto 

bancário ou outra via. Assim, prossegue afirmando haver perigo de dano, 

tendo em vista possível propositura de ação de busca e apreensão do 

bem dado em garantia no contrato nº 40/01790-7, postulando o 

deferimento de tutela de urgência antecipada para que possa consignar o 

valor das parcelas do referido pacto mensalmente no valor de R$ 4.001,79 

(quatro mil e um real e setenta e nove centavos), até a quitação. Por fim, 

requereu a procedência de seu pedido com a confirmação da tutela em 

sede liminar e a condenação do réu nas verbas de sucumbência. 

Posteriormente, determinada a emenda à inicial (ID 12853909 e 13087944), 

devidamente cumpridas (ID 12911360 e 13279485), vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e § 3º), 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 
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Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos deixam de 

indicar a probabilidade do direito invocado, pois, apesar de evidenciarem a 

relação entre as partes, através do Contrato de Abertura de Crédito Fixo 

nº 40/01790-7 (fls. 30/47), os extratos da conta corrente da requerente 

datados de 18/04/2018 e anexados às fls. 24/26 revelam a ocorrência 

inversa do alegado na exordial. Conforme evidenciam os extratos, houve 

lançamento de empréstimo na conta da parte autora decorrente do 

contrato de nº 40/01790-7, como ocorrido em 25/05/2016 (fl.24) e 

16/02/2017 (fl. 25), inexistindo lançamento de qualquer débito referente ao 

contrato nº 492.101.673, capaz de ratificar o desconto de saldo para 

quitação deste (nº 492.101.673), contrariando a afirmação de 

inadimplência e impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual de 

nº 40/01790-7. Outrossim, inexiste qualquer evidência mínima da 

ocorrência das alegações afirmadas na peça inaugural em momento atual, 

assim como, que a instituição bancária não tenha fornecido qualquer outra 

forma para adimplemento da obrigação ou que tenha recusado o 

pagamento da autora, justificando a consignação postulada, conforme art. 

335 e 336 do Código Civil. Sobre a ausência de comprovação da recusa 

do credor, já se posicionou o E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – REQUISITO DO ART. 539, § 3º 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CUMPRIMENTO – REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS REALIZADAS EX OFFICIO PELO JUIZ DE 

PRIMEIRO GRAU – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NULIDADE – 

SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ação de 

consignação em pagamento constitui modalidade de extinção da obrigação 

que tem por objetivo o pagamento da dívida, com a consequente extinção 

da obrigação e liberação do devedor. Não havendo indícios da recusa 

injusta do credor, ou mesmo sua mora em receber a quantia devida, deve 

ser indeferido o pedido de consignação em pagamento.” (AP 68384/2016, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016). Ainda, ausente a urgência no 

pedido, visto que os fatos aduzidos pela demandante ocorreram entre os 

meses de junho/2016 e fevereiro/2017, portanto, inexiste qualquer perigo 

atual a fim de corroborar com a afirmação da autora, bem como, 

transcorrido mais de 01 (um) ano, somente neste momento foi postulada a 

tutela de urgência. A bem ver, os elementos trazidos aos autos impõe a 

necessidade de ampla cognição, respeitado o devido processo legal - 

nada obstando eventual reanálise do pedido no curso do feito. Desta 

forma, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de concessão da 

tutela de urgência antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Remetam-se os autos ao 

CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré 

para que compareça à audiência designada, acompanhada de advogado, 

bem como para apresentar contestação, havendo de ser observado, se 

for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. Havendo 

desinteresse pela parte requerida na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 12 de junho de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001276-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001276-12.2018.8.11.0010. AUTOR: 

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por 

FRANCISCO VICENTE DE SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE JACIARA, ambos qualificados na peça de ingresso. 

Conforme art. 2º da Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê 

o §4º, do Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, tratando-se de competência 

absoluta, como acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício 

pelo Juiz. Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, tem-se que 

a competência para o seu processamento é do Juizado da Fazenda 

Pública de Jaciara. Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo 

para apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 12 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001271-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FLORIANO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001271-87.2018.8.11.0010. AUTOR: 

TIAGO FLORIANO DE PAULA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS ETC, Antes de apreciar os 

pedidos iniciais formulados pela requerente, observo uma irregularidade 

na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de indeferimento. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias, e acoste aos autos as faturas de cobranças juntadas nos ID 

13602124 e 1360213, de forma legível, sob pena de indeferimento da 
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inicial, nos termos do art. 321 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara-MT, 12 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000938-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DELFINO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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 171025 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 17/07/2018 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000673-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DINIZ FELIPE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O (ADVOGADO)

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

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 165022 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/06/2018 às 15h00hs. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17334 Nr: 1906-42.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO ANTERO DE CARVALHO, VILMA 

MURILA DE QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados da parte Exequente via DJE, para, no prazo legal, 

manifestarem-se nos autos acerca do ofício acostado à fl. 125 e requerer 

o que entender de direito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84144 Nr: 4229-34.2016.811.0010

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ANDRADE ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTEL PARTICIPAÇÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CLETO LUIZ DE LIMA - 

OAB:107508

 Processo nº 4229-34.2016.811.0010

Código: 84144

Requerente: Maria de Lourdes Andrade Rosa

Requeridos: Construtel Participações S/A e Banco Bradesco S/A

VISTOS ETC,

Compulsando verifiquei que existem duas contestações apresentadas 

pelo requerido Banco Bradesco S/A.

A 1ª, acostada aos autos à ref. 10, está subscrita pelo escritório de 

advocacia “Nelson Wilians & Advogados Associados”. Já a 2ª, acostada à 

ref. 13, foi apresentada pelo escritório “Ernesto Borges advogados”.

Ainda, em consulta ao sistema Apolo, constatei que apenas o advogado 

Bernardo Rodrigues de Oliveira, inscrito na OAB/MT 14.992-A e integrante 

da “Ernesto Borges advogados” se encontra habilitado nos autos.

Desta feita, visando evitar futuras alegações de nulidade, intime-se o 

Banco Bradesco S/A pessoalmente para que indique quais advogados o 

representam no feito.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação 

apresentada pela requerida Construtel Participações S/A (ref. 27), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 7 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88923 Nr: 834-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JUNIOR NUNES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 834-97.2017.811.0010

Código 88923

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado - Sicredi

Executado: Antônio Junior Nunes de Andrade

VISTOS ETC,

Em consulta aos sistemas conveniados ao TJMT, obtive endereço do 

requerido diverso dos informados nos autos, conforme espelhos anexo.

Assim, intime-se a parte autora para que se manifeste no feito e requeira o 

que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 8 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89471 Nr: 1100-84.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1100-84.2017.811.0010

Código nº 89471

VISTOS ETC,

Realizada a tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud, restou 

infrutífero, tendo vista a inexistência de saldo nas contas bancárias do 

executado, conforme espelho anexo.
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Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 8 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107894 Nr: 115-81.2018.811.0010

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 Processo nº 115-81.2018.811.0010

Código 107894

VISTOS ETC,

Em complemento à decisão anterior, DETERMINO ao adolescente Gustavo 

Alves Ferreira da Silva:

a) Acompanhamento psiquiátrico pelo CAPS e CIAA deste município para 

tratamento contra dependência química.

b) A aplicação da medida protetiva de matrícula e frequência obrigatórias 

em estabelecimento oficial de ensino, nos termos do art. 101, inciso III, do 

ECA.

c) A aplicação de medida socioeducativa de prestação de serviços à 

comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses.

 Oficie-se o CREAS deste município, solicitando a indicação de entidade e 

encaminhamento do adolescente para cumprir a prestação de serviços, a 

serem prestados nos locais indicados no art. 117, caput, do ECA, nas 

condições estabelecidas no parágrafo único desse mesmo dispositivo, 

bem como a fiscalização do cumprimento da medida imposta no item “b”.

Intime-se o adolescente para que compareça ao CREAS e CAPS a fim de 

iniciar o cumprimento das medidas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de ser revista judicialmente, podendo inclusive ter a internação novamente 

decretada, nos termos do art. 118, do ECA.

Deverá este Juízo ser informado do término do cumprimento da medida ou 

seu eventual descumprimento.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 114946 Nr: 3315-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

MARIA CRISTINA FERRARI OLIVEIRA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, ANNA 

LUIZA FERRARI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, intimem-se os embargantes, na pessoa de seu advogado 

(a), para que COMPROVEM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE 

DISTRIBUIÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do feito, na forma do artigo 290 do Novo Código 

de Processo Civil.Não havendo manifestação no prazo retro, 

c e r t i f i q u e - s e . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a  u l t e r i o r 

deliberação.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22537 Nr: 1367-08.2007.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE JACIARA, WILMAR LUFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, LEILA RAQUEL 

RUGERI - OAB:6678/MT, MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT, PAULO 

ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14.705/RS, Vinicius Barnes - OAB:56242/RS

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da inadequação 

da via eleita pelo autor, tendo em vista a ausência de relação 

consumerista entre seus sindicalizados e o banco requerido.Sem custas 

processuais e honorários de sucumbência, ante o teor do art. 116, do 

CDC, que conferiu nova redação ao art. 18 da Lei n° 7.347/85 “Art. 18. 

Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogado, custas e despesas processuais".Transitada em 

julgada, certifique-se e, após, arquive-se com baixas na 

distribuição.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 08 

de junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24130 Nr: 311-03.2008.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6197/MT, LEILA RAQUEL RUGERI - OAB:6678/MT, 

MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A/MT, PAULO ROBERTO MOSER - 

OAB:21307, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Processo nº. 2008/4

Código 24130

Impugnante: Banco John Deere S.A.

Impugnado: Sindicato Rural de Jaciara

VISTOS ETC,

O julgamento dos autos principais, nº 1367-08.2007.811.0010, Código 

22537, impõe, por consequência, a perda superveniente do interesse 

recursal do recorrente no exame dos embargos de declaração opostos às 

fls. 87/91.

Destarte, transitada em julgado a sentença proferida no feito principal, 

arquive-se o presente feito com baixa na distribuição.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 08 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 966 Nr: 45-02.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ELISABETE SCHIMOLLER CARDONÁ, 

ELAINE ARENHART DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO AYRES RAMOS - 

OAB:64.015/RS, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Processo nº. 45-02.1997.811.0010

Código nº. 966
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VISTOS ETC,

Intime-se a parte exequente pessoalmente no endereço constante na 

procuração de fl. 695, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção (art. 485, inciso III,§1º do 

CPC).

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 08 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16995 Nr: 1560-91.2005.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLEDADE NUNES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, REYNALDO B. DA F. ACCIOLY JR - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Processo nº. 1560-91.2005.811.0010

Código nº. 16995

Requerente: Maria da Soledade Nunes Torres

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório distribuidor para que retifique o nome da ação, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de “Cumprimento de 

Sentença”, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos ofertados 

pela exequente às fls. 212/214, 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 o Precatório 

ou RPV como requerido.

Havendo impugnação, vistas à exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 06 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 25794 Nr: 2284-90.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIRO PRÉ-MOLDADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:45.769

 Processo nº. 262/2008

Código nº. 25794

Requerente: Celeiro Pré-moldados Ltda.- Epp

Requerido: Odelir Antônio Balbinotti

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos 

cálculos de fl. 168/171, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista 

no artigo 523, § 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, 

fica desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação 

de bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo 

diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entender de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 06 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32249 Nr: 21-17.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELÇUMIRO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 21-17.2010.811.0010

Código nº. 32249

Requerente: Delçumiro de Jesus Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Inicialmente, atente-se a Sr.ª Gestora acerca da disposição contida no item 

nº 2.3.8, da C.N.G.C., “nenhum processo deverá exceder a quantidade de 

200 (duzentas) folhas em cada um de seus volumes...”, providenciando, 

assim, a imediata abertura do 2º Volume destes autos, a partir da fl. 201.

 Ao Cartório distribuidor para que retifique o nome da ação, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de “Cumprimento de 

Sentença”, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos referentes 

aos honorários sucumbenciais ofertados pelo exequente à fl. 207, nos 

moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil.

 “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Havendo impugnação, vistas ao exequente para, querendo, no prazo de 
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15 (quinze) dias, apresentar resposta.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 07 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56577 Nr: 950-11.2014.811.0010

 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: PAULO DAVID DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 123/124 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 

ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 120/122, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 06 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 29186 Nr: 2013-47.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 Processo nº. 2013-47.2009.811.0010

Código nº. 29186

Requerente: Marlene Soares

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório distribuidor para que retifique o nome da ação, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de “Cumprimento de 

Sentença”, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos ofertados 

pela exequente às fls. 159/160, 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 o Precatório 

ou RPV como requerido.

Havendo impugnação, vistas à exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 06 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53818 Nr: 2326-66.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PINTO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2326-66.2013.811.0010

Código nº. 53818

Exequente: Antônio Pinto Ramalho

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Antônio Pinto Ramalho manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vista à satisfação dos 

créditos no montante de R$ 48.649,04 (quarenta e oito mil seiscentos e 

quarenta e nove reais e quatro centavos).

Intimado, o executado concordou com os cálculos realizados pelo 

exequente (fls. 102/104), requerendo sua homologação (fl. 108).

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia ré concordou com os 

cálculos apresentados pelo exequente.

Ante o exposto, diante da concordância da parte executada, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 102/104, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a guia requisitando o pagamento devido por meio de precatório 

judicial, conforme requerido à fl. 108.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento da RPV 

expedida.

Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar conta bancário para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 07 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58496 Nr: 2426-84.2014.811.0010

 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: JMK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMMC, ALK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15.698 - MT, ALLAN VITOR SOUZA DA MATA - OAB:15698, 

PRISCILA PERES CÓES - OAB:14.641, PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:14641

 Processo nº. 2426-84.2014.811.0010

Código 58496

Requerente: Jacques Marcelo Kraus

Requerido: Deliane Mônica Moura Costa

VISTOS ETC,
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Jacques Marcelo Kraus ajuizou “Ação de Conversão de Separação em 

Divórcio” em face de Deliane Mônica Moura Costa todos qualificados nos 

autos.

As partes formularam acordo extrajudicial, buscando, assim, a 

homologação e extinção da presente demanda (ref. 17).

O Ministério Público em manifestação à fl. 178-v° deixou de intervir no 

feito, tendo em vista tratar-se de questão patrimonial.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que as partes são capazes e devidamente 

representadas, estando cumpridas todas as formalidades.

Destarte, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

presente acordo celebrado entre as partes, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55325 Nr: 3729-70.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCINEIDE DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Processo nº. 3729-70.2013.811.0010

Código 55325

VISTOS ETC,

Nos termos da certidão de fl. 87, intime-se o exequente pessoalmente 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, 

sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 08 de Junho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51294 Nr: 3197-33.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDERLOM ROCHA CARAPIÁ, Iderlon Rocha 

Carapiá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3197-33.2012.811.0010

Código 51294

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado (as): Iderlon Rocha Carapiá

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 43, intime-se o exequente com vistas dos 

autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de Junho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32885 Nr: 451-66.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE, JOSÉ 

EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 451-66.2010.811.0010

Código 32885

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado (as): José Eduardo Rodrigues Daleffe

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 87, intime-se o exequente com vistas dos 

autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de Junho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26596 Nr: 24-06.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS DO 

VALE LTDA, ANA CLAUDIA GUTIERREZ OLIVEIRA R. DALEFFE, ALINIA 

MARA GUTIERREZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 22/2009

Código 26596

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado (as): Indústria e Comércio de Calçados do Vale Ltda. e outros.

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 81, intime-se o exequente com vistas dos 

autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de Junho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34216 Nr: 1772-39.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K M MUNIZ DE SOUZA, KÁTIA MARIA MUNIZ 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1772-39.2010.811.0010

Código 34216

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado (as): K M Muniz de Souza e outro.

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 37, intime-se o exequente com vista dos 

autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de Junho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34247 Nr: 1803-59.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRAVOLTA LTDA, NATÁLIA SANTOS 

FERNANDES, ELISABETE SANTOS FERNANDES, VALDEONICE CAETANO 

DE ARAÚJO, CRISTIANE FERNANDES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1803-59.2010.811.0010

Código 34247

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Viravolta Ltda. e outros

VISTOS ETC,

Diante do teor da certidão de fl. 52, intime-se o exequente com vistas dos 

autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 07 de Junho de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23495 Nr: 2370-95.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:5999-B, 

SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 Processo nº 2350-95.2007.811.0010

Código 23495

Exequente: Alcides Ribeiro

Executados: Frederico Wagner França Tunnure e Outra

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fl. 580.

Expeça-se mandado de penhora, registro e avaliação dos Lotes 03 e 04, 

Quadra 26, Loteamento Cidade de Primavera do Leste, matricula de n° 

3.795, junto ao CRI da cidade de Poxoreo-MT.

Feito isso, requisite-se via oficio ao CRI de Poxoreo-MT para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar a certidão de inteiro teor dos imóveis, bem 

como, constatada a existência de seus registros, a devida anotação da 

penhora às margens da matrícula.

Juntada aos autos as informações do CRI de Poxoreo-MT, vista ao 

exequente para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e 

requerer o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo.

Defiro o pedido de expedição de certidão judicial para fins de protesto, na 

forma do art. 517, §§1° e 2º, do Código de Processo Civil.

 Antes, porém, intime-se o exequente na pessoa de seu advogado (a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas de expedição da 

certidão postulada.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 07 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58546 Nr: 2465-81.2014.811.0010

 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: NILDA CARDOSO DA SILVA, CECDS, ROSIANE 

EMERYK PEREIRA DA SILVA, RVZC, KEVLIN ZAGO E SILVA, GISELDA 

LUCIA ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS GIOVANETTI, AVINER 

MIGUEL SANTOS GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEZIO FERREIRA LIMA - 

OAB:OAB/PR-11.763, JOSÉ ROBERTO ALVIM - OAB:3285/MT

 Avaliando as circunstâncias do presente caso, reputo suficiente para o 

fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa 

diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) e em favor das autoras.Ciência do Ministério 

Público.Transitada em julgado e nada postulado pelas partes, certifique-se. 

Em seguida, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 12 de 

junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRIMALDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001075-20.2018.8.11.0010. AUTOR: 

GRIMALDO DOS SANTOS RÉU: ADAO ROSA DE AQUINO VISTOS ETC, 

Grimaldo dos Santos ajuíza Ação Declaratória (Querela Nullitatis 

Insanabilis) c/c Tutela de Urgência em face de Adão Rosa de Aquino 

almejando, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação de usucapião n° 

3406-65. 2013.811.0010, Código nº 54983, cujo objeto é a declaração de 

domínio do imóvel urbano registrado no CRI de Jaciara-MT, matrícula 

n.º/1.981, livro 2-F, sito na quadra nº 172, da planta do loteamento de 

Jaciara-MT. Para tanto, alega ter adquirido o imóvel por meio de 

arrematação levada a efeito em 12/12/2008, tomando posse imediata, 

inclusive reconhecida pelo réu em audiência de conciliação realizada no 

CEJUSC desta comarca, oportunidade em que ele manifestou interesse na 

aquisição do bem, pois, teria executado obras dentro do imóvel sem a 

autorização do autor. Assevera que o demandado de forma maliciosa 

manejou a ação de usucapião contra Antônio Milton do Nascimento mesmo 

ciente de que o imóvel era de propriedade do autor, tendo ainda ocultado 

tais fatos do conhecimento da justiça de forma a induzir o juízo a erro. 

Aponta práticas duvidosas do requerido executadas na ação de 

usucapião, dentre elas, ausência de qualificação adequada do réu no 

preâmbulo da exordial a impor sua citação por edital e falta de citação do 

ora autor, dentre outras. Verbera, por fim, que a sentença de procedência 

proferida nos autos da ação de usucapião ainda não foi averbada na 

matrícula do imóvel, justamente pelo fato do bem estar registrado em seu 

nome, verdadeiro e único proprietário. Instruiu a inicial com documentos. É 

o relato. Decido. De início registro que, embora tenha me declarado 

suspeito nos autos da ação de usucapião Código 54983, seus efeitos não 

se transmitem automaticamente à presente lide, pois, os motivos que 

ensejaram a suspeição no feito de origem não existem, a priori, nestes 

autos. A querela nullitatis insanabilis é espécie de ação autônoma de 

impugnação que objetiva declarar a nulidade da sentença por vício grave, 

assim entendida aquela proferida em processo onde não estejam 

satisfeitos os pressupostos processuais de existência, dentre outros, a 

falta ou invalidade da citação inicial. Valemo-nos do exemplo oferecido 

pelo professor Alexander Macedo dos Santos[1], que tomamos a liberdade 

de adaptar ao propósito do presente tema: Caio, após três anos o início da 

fase de cumprimento de sentença contra ele instaurada, vem tomar 

ciência da existência do feito, onde não houve sua citação válida, sendo 

que o processo lhe correu à revelia. Não tem mais a oportunidade de 

impugnar o vício (mais graves de todos os errores in procedendo), via 

oferecimento de impugnação ou mesmo mediante ajuizamento de ação 

rescisória, tendo em vista a transposição dos lapsos temporais 

respectivos. É crível que nosso direito positivo permita a violação do 

sagrado direito, que a pessoa tem, de ser citada para poder se defender? 

É óbvio que não. Neste exemplo em particular, há um vício de nulidade 

absoluta no processo, referente à ausência de um dos pressupostos 
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processuais da própria existência da relação jurídico-processual, qual 

seja: a citação válida, o que impede até mesmo a formação da própria 

coisa julgada. O Supremo Tribunal Fede-ral já decidiu que havendo revelia 

- persiste, no direito positivo brasileiro, a querela nullitatis, o que implica 

dizer que a nulidade da sentença, nesse caso, pode ser declarada em 

ação declaratória de nulidade, independentemente do prazo pa-ra a 

propositura da ação rescisória, que, a rigor, não é a cabível para essa 

hipótese.[2] Os provimentos judiciais de mérito prolatados em feitos 

destituídos de algum dos pressupostos de existência não são alcançados 

pelo trânsito em julgado por se constituírem verdadeiros atos processuais 

inexistentes, pois, são frutos de uma relação jurídica processual, também, 

juridicamente inexistente, o que inviabiliza a rescisão do julgado. No âmbito 

do STJ, não é diferente: A tese da querela nullitatis persiste no direito 

positivo brasileiro, o que implica em dizer que a nulidade da sentença pode 

ser declarada em ação declaratória de nulidade, eis que, sem a citação, o 

processo, vale falar, a relação jurídica processual não se constitui nem 

validamente se desenvolve. Nem, por ouro lado, a sentença transita em 

julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com 

esse objetivo.[3] Deste modo, a partir do aparente trânsito em julgado da 

sentença condenatória proferida em processo onde não houve a 

realização válida do ato citatório do réu, estará este ou terceiro 

interessado, como no caso, o autor, habilitado a ajuizar a querela nullitatis 

com o objetivo de fulminar a execução da sentença, com vistas à 

anulação do processo que embasou o título executivo judicial. Na espécie, 

a pretensão do requerente quanto à tutela antecipada provisória de 

urgência merece acolhida em razão da evidente presença de seus 

requisitos legais. Acerca do tema o art. 300, do 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 o risco ao 

resultado útil do processo”. A primeira condição para o deferimento da 

tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “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 nesses elementos. O Juiz tem 

que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno 

Dantas. RT, 2015, p. 782) Em outras palavras, o autor “deve demonstrar 

que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou 

muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 

2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do referido 

pressuposto, considerando a plausibilidade das alegações do autor 

quanto à sua posse e propriedade do imóvel urbano descrito na exordial, 

muito antes do ajuizamento da ação de usucapião promovida pelo ora 

requerido em favor de Antônio Milton do Nascimento. Conforme se 

observa pelos documentos acostados à inicial, o imóvel foi arrematado 

pelo autor em 2008, nos autos da carta precatória 

n°1740-39.2007.811.0010, Código 22905, originada da comarca de 

Sorriso-MT, e a ação de usucapião foi distribuída somente em 03/12/2013. 

Ademais, a citação do réu na ação de usucapião foi aparentemente nula 

por não terem sido observados os preceitos legais vigentes à época, 

conforme, inclusive, noticiado pelo então proprietário do imóvel e requerido 

nos autos da ação de usucapião. Ademais, há outros elementos que nos 

autos demonstram – em um juízo de consignação sumária – a ciência 

absoluta do réu quanto à posse e propriedade do imóvel pelo autor, 

especialmente o termo de ata da audiência de conciliação realizada em 

17/08/2015 no CEJUSC desta comarca. Nesse sentido, diante da 

verossimilhança das alegações do autor frente os documentos acostados 

à peça de ingresso e o evidente perigo de dano no caso concreto, 

configuram-se presentes os elementos da tutela provisória de urgência 

antecipatória – probabilidade do direito e o perigo de dano – é de rigor, 

portanto, a concessão da liminar postulada para o fim de suspender 

imediatamente a ação de usucapião no estado que se encontra, até 

decisão ulterior. A propósito: “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JUDICIAIS – 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – Indeferimento liminar da petição inicial – 

Sentença de extinção fundada em carência de ação (falta de adequação) 

– Hipótese, todavia, de cabimento da "querela nullitatis insanabilis" – 

Pedido fundado na falta de citação da pessoa cujo imóvel foi arrematado – 

Precedentes do STJ – Prosseguimento do feito que se impõe – 

Acolhimento do apelo para o fim de afastar o decreto de extinção. 

Recurso provido.” (TJ-SP 10007032320158260604 SP 

1000703-23.2015.8.26.0604, Relator: Erbetta Filho, Data de Julgamento: 

22/06/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

14/03/2018) Pelo exposto, DEFIRO a liminar almejada pelo autor para 

determinar SUSPENSÃO imediata da ação de usucapião, autos nº 

3046-65.2013.811.0010, Código 54983, no estágio que se encontra, até 

decisão ulterior. Apense-se o presente feito à ação de usucapião supra 

citada, bem como, certifique-se e dê-se ciência ao meu substituto legal 

naqueles autos acerca do teor desta decisão. Cite-se o requerido no 

endereço constante na inicial para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, sob pena de ser-lhe decretada a revelia 

(art. 334 CPC). Contestada ou não a lide, certifique-se. Após, ao autor 

para, querendo, em igual prazo impugnar. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 12 de junho de 2018. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1] MACEDO, Alexander dos 

Santos. Da Querela Nullitatis. Sua Subsistência no Direito Brasileiro. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 1. [2] LEXJSTF, v. 56, p. 177. Cf. tb. 

RTJSTF, 110/210, 104/826 e 107/778. [3] BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça, Recurso Especial nº 12.586/SP, Relator Ministro Waldemar Zveiter, 

3ª T., j. 08/10/91, DJ 04.11.1991 p. 15684.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000091-07.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE MARIA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestarem-se acerca do cálculo 

de id n. 13532243.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13620482, 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000575-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que as contestações de id n. 12932612 e 13339990 

foram interpostas no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora para no prazo 

de 05 dias para apresentar impugnação as contestações de id n. 

12932612 e 13339990, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000138-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JODELE PATRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALVES COTRIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000138-10.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JODELE PATRICIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DONIZETE ALVES COTRIN Vistos. Tendo em vista a 

data do pleito e os princípios que regem o sistema deste Juizado Especial, 

defiro a suspensão pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Decorrido o 

prazo com ou sem resposta, tornem os autos conclusos. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000760-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS FEITOZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13311085 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001014-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LENICE CALOU LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 13188013 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.

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 35/2018

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 SUELI APARECIDA MILESKI, matrícula 

9309, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a Substitut a, 

estará afastada de suas funções por motivo de licença compensatória , 

no período de 13/6 a 21/6/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LUCIANE MARIA VOLLMER, matrícula n. 34678, 

Analista Judiciári a PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a, no 

período de 13/6/ a 21/6/2018, em substituição a titular que estará de 

licença compensatória;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 11 de junho de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 36/2018

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Juara-MT; no uso de suas atribuições 

legais;

CONSIDERANDO o Ofício nº 61/2018-DCP-DMP, solicitando que seja 

formada a Comissão Permanente de Inventário Físico e Contábil (Instrução 

Normativa SPA Nº 01/2011) na Comarca;

RESOLVE:

NOMEAR as servidoras abaixo relacionadas, para compor a referida 

Comissão:

1–SILVANA RIBEIRO DA SILVA, Gestora Geral, matrícula nº 9169;

2–IVETE ARAUJO DOS SANTOS, Gestora Administrativa II, matrícula nº 

9173;

3-MARIA APARECIDA GOMES ALVES, Gestora Administrativa III, matrícula 

nº 3220;

As servidoras designadas deverão proceder com o Inventário Patrimonial 

e remessa deste ao Departamento de Material e Patrimônio, até o dia 

30/06/2018, em atendimento ao Plano de Gestão do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.Publique–se, Cumpra-se.

Juara-MT, 11 de Junho de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA. Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000384-79.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Sindicância (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000384-79.2018.8.11.0018. IMPETRANTE: 

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES IMPETRADO: PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA Vistos etc. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Leonardo Fernandes Maciel Esteves, em face de 

ato supostamente abusivo praticado pelo Presidente da Comissão de 

Sindicância, Mauro Sérgio da Silva. Alegou que o processo administrativo 

instaurado após a propositura da Ação Civil Pública por improbidade 

(Código 105918) está eivado de vícios insanáveis por diversos motivos. 

Aduziu, em apertada síntese: que a composição da comissão de processo 

administrativo ocorreu após a ocorrência dos fatos havendo ofensa ao 

princípio do juiz natural e ofensa ao contraditório e ampla defesa, eis que 

todas as testemunhas já terem sido ouvidas em momento anterior em que 

não foi intimado. Liminarmente, pleiteou a suspensão do processo 

administrativo disciplinar, havendo inclusive intimação para que preste seu 

depoimento no dia 12/06/2018. No mérito, pugnou pela concessão da 

ordem, com a suspensão do processo administrativo disciplinar e por 

consequência a oitiva programada para o dia 12 de junho de 2018, por 

violação a seu direito líquido e certo. Juntou diversos documentos. É o 

relatório. Decido. De acordo com o previsto no art. 5º, inc. LXIX, da CRFB, 

o Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo do 

impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato 

de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições públicas, eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Assim, 

constitui requisito de admissibilidade do Mandado de Segurança a prova 

pré-constituída do direito líquido e certo do qual o impetrante alega ser 

detentor, não havendo, portanto, eventual dilação probatória quanto ao 

alegado. Logo, a inicial deverá necessariamente vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, sob pena 

de indeferimento do Mandado de Segurança de plano ou denegação da 

ordem rogada. Estabelece o inc. III, do art. 7º, da Lei 12.016/09 que, ao 

despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo 

ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 

puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, 

sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o 

objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Logo, para a 

concessão da medida liminar em Mandado de Segurança, devem 

concorrer dois requisitos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Ausente qualquer deles, não há que se deferir liminarmente a segurança 

pleiteada. Pois bem. Da análise dos documentos encartados com a inicial 

não ficou suficientemente demonstrado ofensa ao contraditório e ampla 
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defesa na realização na oitiva das testemunhas, eis que o impetrante não 

comprovou que as oitivas ocorreram secretamente e que o acesso aos 

atos lhe foi negado pela Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 

Outrossim, existem reservas ao controle judicial ante à possibilidade e o 

dever de reanalisar o processo administrativo disciplinar somente quando 

verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância 

revisora do processo e mérito administrativo, conforme assim já decidiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANULAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO disciplinar – PRELIMINARES DE NULIDADE: 

CERCEAMENTO DE DESFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO 

OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: oitiva DE 

testemunhas COM INTERESSE NO DESLINDE DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO disciplinar – NÃO QUESTIONAMENTO NO MOMENTO 

OPORTUNO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – IMPOSSBILIDADE – 

NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de Nulidade da decisão 

por ausência de fundamentação. O juízo não está obrigado a responder 

todos os questionamentos suscitados pelas partes, bastando para tanto 

justificar os motivos do seu convencimento, haja vista que vigora no 

sistema processual pátrio a técnica da fundamentação suficiente. 

Ademais, não se pode confundir fundamentação sucinta ou contrária aos 

interesses da partes com ausência de fundamentação. Preliminar 

rejeitada.2. Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de 

julgamento antecipado da lide. De acordo com as normas processuais e 

regras procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele 

deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis 

para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. Nesse 

norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento 

motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção.3. Mérito: Argumento de 

que o processo administrativo é nulo, uma vez que baseou-se em 

depoimentos de pessoas que tinham interesse direito no processo. Ao 

compulsar atentamente o presente feito, verifica-se que a Apelante, no 

processo administrativo (PAD) que culminou na sua demissão, esteve a 

todo tempo acompanhada de advogado devidamente constituído, a qual, 

acompanhou, inclusive, durante todas as inquirições das testemunhas. 

Constata-se também que das testemunhas ditas como interessadas no 

deslinde da causa, deveria o patrono da Requerente, no momento da 

inquirição das testemunhas, ter oferecido contradita, sendo que a 

Apelante somente contraditou apenas uma delas. As demais testemunhas, 

o patrono da Apelante não contraditou e não questionou qualquer 

parcialidade nos seus respectivos depoimentos.4. A Apelante aceitou, 

durante o trâmite do processo administrativo disciplinar, a oitiva das 

referidas testemunhas sem qualquer oposição, vindo questionar a 

imparcialidade destas somente quando teve contra si, a sanção 

administrativa de demissão. Desta forma, evidencia-se um comportamento 

contraditório da Apelante durante o trâmite processual, não podendo 

valer-se a Apelante da sua própria torpeza, atitude esta caracterizada 

como nemo potest venire contra factum proprium, o que não é admitido em 

nosso ordenamento jurídico. O argumento envolve um alto grau de 

subjetivismo, o que não se coaduna com a pretensão da Ação de Nulidade 

de Ato Administrativo e o papel do Poder Judiciário no caso ora 

apresentado, qual seja, de analisar ilegalidades, nulidades e ofensas à 

princípios constitucionais, ou seja, uma análise estritamente objetiva. 

Assim, o controle judicial é reservado à possibilidade e o dever de 

reanalisar o processo administrativo disciplinar (PAD) somente quando 

verificada a presença de ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância 

revisora do processo e mérito administrativo. 5.Apelo desprovido. (Ap 

79941/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO disciplinar - 

CERCEAMENTO DE DEFESA SOB A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO 

DO TEOR DAS ACUSAÇÕES E DE FALTA DE ACOMPANHAMENTO DA 

oitiva DAS testemunhas - INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa em processo administrativo disciplinar, se o 

servidor fora regularmente intimado para a obter vistas dos autos 

apresentar defesa escrita em prazo assinalado, com produção de todas 

as provas legalmente admitidas; podendo, ainda, mediante simples 

requerimento, pugnar por nova oitiva das testemunhas com o seu 

acompanhamento. (Ap 13705/2001, DRA. MARGARETE DA G. B. M. 

SPADONI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/04/2002, Publicado no DJE 29/04/2002) Quanto a alegação de que a 

composição da comissão de processo administrativo ocorreu após a 

ocorrência dos fatos havendo ofensa ao principio do juiz natural, tenho 

que razão não assiste ao impetrante, uma vez que a instauração após a 

ocorrência do fato não constitui o famigerado tribunal de exceção, 

conforme disposto no art. 143 da Lei n. 8.112/1990. Assim, já decidiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

— PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUTORIDADE 

COMPETENTE — PREFEITO — AFASTAMENTO CAUTELAR — 

POSSIBILIDADE — TRIBUNAL DE EXCEÇÃO — NÃO CARACTERIZAÇÃO.O 

Prefeito, como Chefe do Executivo, possui competência para instaurar 

procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo da competência de 

outros órgãos, por delegação. Não há óbice ao afastamento cautelar do 

servidor do cargo, em decisão fundamentada e sem prejuízo da 

remuneração. A instauração de comissão processante após a ocorrência 

do fato não constitui tribunal de exceção, nos termos do artigo 143 da Lei 

n° 8.112/1990.Recurso não provido. (AI 147411/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015) Portanto, sendo 

insubsistentes os argumentos articulados pela impetrante como causas 

aptas à suspensão do processo administrativo disciplinar e oitiva 

agendada para o dia 12/06/2018, data esta comunicada previamente e 

atendendo a pedido datado de 23/05/2018 (27/05/2018) resta afastada a 

existência do fundamento relevante indispensável ao preenchimento do 

requisito legal do inciso III do artigo 7.º da Lei n.º 12.016/09, a justificar o 

indeferimento do pedido de medida liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E administrativo – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – processo administrativo DISCIPLINAR – PRAZO EXÍGUO 

PARA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

SUSPENSÃO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA 

RATIFICADA. Demonstrado exíguo o prazo, entre a confecção da 

notificação do processo administrativo e a data da audiência designada 

(05 dias), o recebimento do aviso com antecedência de apenas 02 (dois) 

dias macula o direito de ampla defesa e contraditório, que deve ser 

assegurado a todos, inclusive em processos administrativos, conforme o 

disposto no artigo 5o, inciso LV, da CRF/88, impõe-se a ratificação da 

sentença que concedeu parcialmente a segurança para suspender a 

audiência. (ReeNec 153034/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, 

Publicado no DJE 31/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA liminar – SERVIDOR PÚBLICO - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO disciplinar - SUSPENSÃO - CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DA liminar - RECURSO DESPROVIDO.Ante a ausência dos 

requisitos para a concessão da liminar em sede de mandado de 

segurança em que se busca a suspensão de imputação de pena 

disciplinar, impõe-se a manutenção da decisão agravada.(AI 151045/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 

29/06/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO – DEMISSÃO - Processo Administrativo Disciplinar – 

OBSERVÂNCIA DO DEVIDO Processo LEGAL – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA liminar – RECURSO 

DESPROVIDO.Ausentes os requisitos autorizadores da concessão de 

medida liminar em sede de Mandado de Segurança, de modo a se 

caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada, revela-se 

necessário o seu indeferimento, já que não restou comprovado qualquer 

vício no Processo Administrativo Disciplinar apto a ensejar a reintegração 

do servidor ao cargo por ele anteriormente ocupado. (AI 11739/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) Com 

estas considerações, indefiro a liminar vindicada. Notifique(m)-se a(s) 

autoridade(s) impetrada(s) a fim de que, no prazo de dez (10) dias, 

preste(m) as informações que julgar(em) necessárias (Lei nº 12.016/2009, 

art. 7º, I). Notifique-se o MUNICÍPIO DE JUARA para, querendo, integrar o 

feito. Após, colha-se o parecer do parquet. Por fim, concluso para 

sentença. CUMPRA-SE. JUARA, 11 de junho de 2018. Dr. Fabricio Sávio 

da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 2670-91.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli Catarina Beltramello

 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: Paula Prates Boggione 

Guimarães - OAB:OAB/MG 127.451, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 

acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º do NCPC).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1892-24.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, João Aparecido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.334/346, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72320 Nr: 2364-83.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Murilo Gustavo dos 

Santos Schmengler, representado por sua genitora Marcelí Isolde 

Schmengler, em face de Welton Ferreira dos Santos, todos qualificados 

nos autos.

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado para pagar o 

débito, o que não ocorreu.

Em decisão de f. 77, decretou-se a prisão civil do executado.

Em seguida, às f. 82, a parte autora peticiona informando a quitação do 

débito e pugnando pela extinção do feito.

Instado a manifestar o MPE pugnou pela extinção do processo e 

recolhimento de mandado de prisão em aberto (f. 88).

Vieram os autos conclusos. Decido.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Proceda-se recolhimento de eventual mandado de prisão em aberto em 

face do executado, nestes autos.

Ciência ao MPE e as partes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73877 Nr: 3122-62.2015.811.0018

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Francisca de Sousa, Fábio Junior Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Juara- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que requeira o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 1274-74.2014.811.0018

 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: Antonia Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Diante da certidão retro, não há alternativa a não ser colher novamente a 

oitiva das testemunhas arroladas pela autora (Leonel Domingos Lopes, 

José Vitorio da Rocha e Osvaldo Brasil Soares) bem como, ouvir a 

requerente.

Assim, DESIGNO a data de 10.07.2018 às 16h30min, para realização da 

solenidade.

As testemunhas deverão comparecer independente de intimação.

Após a realização da audiência, independente de nova determinação, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, para apreciação do recurso interposto, 

pendente de apreciação.

Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 802-83.2008.811.0018

 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: Francisca dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por FRANCISCA DOS 

SANTOS SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 178, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 82.862,16 

(oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais e dezesseis 

centavos).

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 187-v, perfazendo um montante de R$ 

42.784,46 (quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos).

Intimada para manifestar a parte autora não concorda com os cálculos 

apresentados pela autarquia.

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 exequente, 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, 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.: 56268 Nr: 2500-85.2012.811.0018

 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: Josefa Quirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e do mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a pagar à Autora pensão 

por morte de seu marido, em conformidade com o art. 74 da Lei nº 

8.213/91, a contar da data da citação, 17/10/2012 (f. 33 verso), data a 

partir da qual devem incidir correção e juros conforme Lei 11.960/2009. 

Nos termos do provimento 20/08-CGJ, faço constar da sentença os 

seguintes dados: Nome: Josefa Quirino dos Santos; benefício concedido: 

pensão por morte (rural); renda mensal atual: um salário mínimo 

(aposentadoria rural); data do inicio do benefício: 17/10/2012; renda 

mensal inicial: 01 (um) salário mínimo. Intime-se o requerido para que 

proceda aos respectivos pagamentos dos benefícios, procedendo à 

implantação dos dados da autora como beneficiária de pensão por morte, 

independentemente do trânsito em julgado da presente decisão, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária que fixo em 

R$1.000,00, em favor da autora.[...]Cumpra-se.Número do CPF: 

581.068.201-49.Nome da Mãe: Maria José Honório.Nome do segurado: 

Josefa Quirino dos Santos.Endereço da segurada: Sitio Paraiso - Linha 03- 

Vale do Arinos – BAIRRO Assentamento Bom Sucesso, 

Juara-MT.Benefício concedido: pensão por morte.DIB: 17/10/2012– data da 

citação da autarquia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105898 Nr: 1091-64.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comércio de Combustivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem juntada de contestação nos 

autos. Intimar patrono da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86431 Nr: 5482-33.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

extrato de bloqueio nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43724 Nr: 835-34.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP Factoring Fomento Mercantil, Janio Viegas 

de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507

 Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente intimada por seus 

patronos quanto a decisão fl.194, conforme DJE nº10254, até a presente 

data não se manifestou. Assim, promovo vistas ao patrono da parte 

autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61248 Nr: 3862-88.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Gouvea Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular 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: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Monica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B/MT

 Certifico e dou fé, que a parte requerida devidamente intimada por seus 

patronos quanto a decisão fl.183, conforme DJE nº10254, até a presente 

data não se manifestou. Assim, promovo vistas ao patrono da parte 

autora, para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88932 Nr: 1126-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

O processo já possui sentença, transitada em julgado.

Arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57074 Nr: 3308-90.2012.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ben Hur Carvalho Cabrera Mano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Balanças Saturno S/A, Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios da Ind. EXODUS

 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: Cristiano Trizolini - 

OAB:192978 SP, Eder Vieira Flores - OAB:39693 OAB/RS, Fabio de 

Alencar Karamm - OAB:184968 SP, Santiago Fernando do 

Nascimento - OAB:61.890 OAB/RS, Vinicius Espindola Anderle - 

OAB:69.654 OAB/RS

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 10.07.2018 às 17h30min.

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.: 16016 Nr: 1662-89.2005.811.0018

 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: Celio Antonio Rodrigues Rezende, Vane Maria de 

Resende, Ozana Aparecida Rezende Rodrigues Lopes, Mauro dos Santos 

Lopes, Roberto Antonio Rodrigues Resende, Serafim Azarias Rodrigues 

de Rezende, Rosana Mariana Rezende Rodrigues Ernzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Rezende Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

DEFIRO o pleito de fls. 93.

Transcorrido o prazo e nada sendo requerido pela parte autora, 

RETORNEM os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 887-30.2012.811.0018

 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: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos veiculados 

na exordial para manutenir o requerente na posse do imóvel descrito no 

mapa de f. 56, com área de 31,67 hectares, extinguindo o feito com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Confirmo da 

liminar de f. 126/128.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da causa.Transitada em julgado, expeça-se o mandado 

de manutenção de posse.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40347 Nr: 799-26.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Plaza Machado Junior, Fabio Henrique Macedo 

Bazotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilton do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Ferreira Vaz Filho - 

OAB:169034/SP, José Ferreira Vaz Filho - OAB:169034/SP, Leandro 

Braga Ribeiro - OAB:OAB/SP 298.488, Lourdes Helena Moreira de 

Carvalho - OAB:OAB/RJ 9.380, Priscila da Silva Barbosa - 

OAB:267.253 SP

 Intimar os patronos da parte requerida, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso Adesivo fl.500/513, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO)

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000066-96.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IZAEL COSTA REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que possui plano de saúde junto à promovida, com cobertura de 

exames. Todavia, alega que teve problemas de saúde, e ao necessitar 

realizar um exame de ressonância magnética, coberto pelo plano, teve seu 

pedido negado, pelo que requereu a compelir a ré em autorizar o exame 

solicitado, bem como indenização por danos morais pelo episódio. Em 

síntese, são a causa de pedir e pedidos da ação. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência parcial da demanda. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir 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. 
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No caso vertente, deve-se verificar se houve falha na prestação do 

serviço, e em caso positivo, se esta falha ocasionou danos ao 

consumidor, seja de ordem material ou moral. Resta incontroverso nos 

autos, que o promovente possui plano de saúde com a ré, cujo período de 

carência para o exame requerido já fora cumprido desde 04/04/2017, fato 

que a promovida não nega em sua defesa. Incontroverso ainda, que na 

primeira vez em que procurou atendimento (26/02/2018) para tal fim, teve 

seu pedido negado, conforme documento anexado com a inicial constando 

esse status. Em defesa, a promovida aduz que o pedido do exame de 

ressonância foi autorizado em 28/02/2018, e que antes desta data, teria 

informado que tal pedido estava sob análise. Em que pesem tais 

alegações, verifico que à empresa ré não lhe assiste razão. Isto porque o 

resultado da solicitação do promovente consta como negado no mesmo 

dia do pedido, comprovado pelo documento contido na inicial. Além disso, 

a promovida não justifica porque de início negou a cobertura pelo exame, 

mas autorizou dois dias depois. Ademais, não alegou qualquer fato 

impeditivo do direito do autor, como por exemplo, inadimplência, falta de 

cumprimento de carência, exame fora das previsões de cobertura ou 

outro motivo que fosse. Sabe-se que por vezes, os planos de saúde 

demandam uma prévia auditoria interna para que haja posterior 

autorização a depender do que foi previsto para cobertura. No entanto, o 

fato de se tratar de pedido de um exame de ressonância, aliado ao 

comprovado período de carência já cumprido não justifica a espera de 

dois dias para autorizá-lo; até porque a ré não justificou o porquê dessa 

demora, em se tratando de caso que envolve situação de saúde. Diante 

disso, procede a determinação para que a ré autorize o exame, mas cujo 

pedido perdeu seu objeto, diante da notícia de que já fora autorizado no 

decorrer deste feito. Quanto ao pedido de indenização, tenho que 

procede. Embora já tenha sido autorizado, ter deixado o autor em espera 

durante dois dias de forma injustificada, não pode ser considerado mero 

aborrecimento, aliado ao fato de que não havia mais carência a ser 

cumprida, e não ter havido qualquer justificativa plausível pela demora na 

autorização de cobertura. Tal conduta se mostra abusiva, fora de 

razoabilidade e atenta contra a boa-fé contratual, configurando falha na 

prestação do serviço, cujo dano decorrente deve ser reparado. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – 

AUTORIZAÇÃO DE EXAME – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE 

EXPRESSA EXCLUSÃO NO CONTRATO – NEGATIVA INDEVIDA – 

CONDENAÇÃO DA OPERADORA AO CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – 

DANO MORAL INDENIZAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A recusa injustificada pela operadora de plano de saúde 

em autorizar a realização de exame a que esteja legal e contratualmente 

obrigada constitui dano moral indenizável. 2. O valor indenizatório fixado 

não se distancia dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

(TJMT - Ap 149673/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

30/06/2017) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PLANO DE SAÚDE - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO CIVIL – BOA-FÉ CONTRATUAL E INTERPRETAÇÃO EM FAVOR 

DO ADERENTE – CC, ART. 422 E 423 – NEGATIVA DE COBERTURA DE 

TRATAMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA E ILÍCITA – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – 

MAJORADOS – ARTIGO 85, §11 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA 

RECURSO DESPROVIDO.O eg. STJ decidiu que não se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por 

entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. A 

avaliação acerca da abusividade da conduta da entidade de autogestão 

ao negar cobertura ao tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a 

incidência dos dispostos nos arts. 422 e 423, ambos do Código Civil, que 

rege sobre a boa-fé contratual e de que as cláusulas devem ser 

interpretadas em favor do aderente. A recusa indevida, na hipótese, pela 

operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira dos 

exames a que estava contratualmente obrigada se mostra ilícita, e 

causadora de dano moral na medida em que a conduta agrava a situação 

de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, o qual, ao pedir 

a autorização da operadora, já se encontra em condição de dor, de abalo 

psicológico e com a saúde debilitada. O valor arbitrado deve ser mantido a 

título de indenização por dano moral, eis que fora arbitrado em atenção à 

extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições 

econômicas das partes e à repercussão do fato. O tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do artigo 85, §11 

do CPC. (TJMT - Ap 138846/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018) 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 são, 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, e as peculiaridades do caso concreto. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso, considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais 

em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); e o faço com resolução do mérito, conforme art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR CYRINO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Considerando as informações dos correios, promovo a intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora, para se manifestar, no prazo de 15 dias 

acerca do novo endereço do(a) promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010499-11.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

S. RAIZER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEIR DE SOUSA SOARES (EXECUTADO)

 

Promovo a intimação da parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que de direito para prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-46.2017.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ERLICH CHRISTOFOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000188-46.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LUCIANA ERLICH CHRISTOFOLI REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que foi aprovada no vestibular do curso de 

pedagogia da promovida. No entanto, alega que não conseguia acessar o 

ambiente virtual das aulas, impossibilitando assisti-las, e sem que 

solucionassem o problema, solicitou desistência do curso. Ocorre que a 

promovida cobrou valores pela desistência, com o que não concordava a 

parte autora, resultando na restrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes, pelo que requereu a declaração de inexistência desses 

débitos e indenização por dano extrapatrimonial. São essas a causa de 

pedir e pedidos da ação. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de improcedência da 

demanda. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece competir 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. No caso vertente, a 

parte promovente não reconhece a legitimidade das cobranças, pois 

argumenta que não conseguiu acessar as aulas, o que a levou a desistir 

do curso. Em suma, invoca a exceptio non adimpleti contractus, prevista 

no art. 476 do Código Civil, uma vez que a contraprestação somente seria 

devida se ela conseguisse acessar as aulas do curso. Por outro lado, a 

requerida alega que a promovente acessou as aulas entre os dias 11 de 

abril e 06 de maio de 2016, anexando relatório de acesso da promovente 

ao AVA (ambiente virtual do aluno). Além disso, alega que o pedido de 

desistência deu-se após o início das aulas, sendo que o aluno fica 

responsável em pagar as mensalidades até a data da solicitação, bem 

como ao pagamento de multa contratual, conforme previsão em contrato. 

A parte autora não impugnou especificamente o relatório de acesso 

apresentado, presumindo que as informações ali contidas são verídicas. 

Ademais, o que reforça a veracidade desse relatório são as mensagens 

via “whatsapp” trocadas entre a requerente e um funcionário da ré de 

nome Claudemir. Muito embora reste incontroverso que no início do curso 

a promovente tenha tido problemas para acessar a plataforma virtual da 

ré, conforme demonstra os históricos de mensagens, posteriormente isso 

parece ter sido sanado a partir do dia 18 de abril de 2016, data em que o 

funcionário informa que o acesso estava liberado. A partir desse dia, a 

promovente não mais enviou qualquer mensagem relatando problemas de 

acesso, vindo a escrever novamente apenas em 06 de maio, quando 

informou que iria desistir do curso. Dessa forma, se ao fim houve acesso 

às aulas, e a desistência ocorreu durante o curso, devidas são as 

mensalidades e encargos previstos contratualmente. Em que pese alegar 

inexistir contrato, o mesmo foi anexado pela própria, ainda na reclamação 

perante o Procon. Ademais, não haveria como a autora se matricular no 

curso e acessar as aulas sem que houvesse prévio contrato de 

prestação de serviços educacionais entre as partes. Portanto, são válidos 

os termos previstos no instrumento; concluindo então, que o débito é 

devido e a restrição legítima em caso de inadimplência. Assim, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos 

morais, sendo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, REVOGO a liminar concedida na decisão inicial. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-98.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE CAMPOS LUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000040-98.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA IVONETE DE CAMPOS LUNA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que renegociou dívida de cartão de crédito que 

possuía junto à parte promovida, e vinha pagando as parcelas acordadas. 

Alega que pagou a parcela de dezembro/2017 primeiramente em valor 

menor que o previsto, mas depois complementou o valor faltante. No 

entanto, mesmo tendo pago a parcela total de R$ 260,52, aduz que 

descobriu em 05/02/2018, que houve inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito desse valor. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

competir 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 

parte autora demonstrou que pagou a parcela de R$ 260,52 – vencimento 

em 25/12/2017, em dois momentos distintos: primeiro em 26/12/2017 do 

valor de 248,00, e depois, em 17/01/2018, do valor residual de 12,52. A 

promovida alega que o corte da fatura foi em 13/01/2018, o que não 

possibilitou a contabilização do pagamento na fatura da parcela de 

25/01/2018; mas que seria feito na fatura de 25/02/2018. Em que pese tal 

alegação, não assiste razão à requerida, eis que a exclusão da restrição 

não necessita obrigatoriamente que o pagamento seja contabilizado nas 
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faturas seguintes, bastando apenas que a inserção do pagamento no 

sistema da empresa autorize a imediata exclusão da negativação; o que 

não ocorreu no caso da parte autora. Muito embora o valor residual tenha 

sido pago com atraso, dias após o vencimento da parcela, se comprovada 

a quitação integral desta, não há motivo plausível para que a restrição 

ainda permaneça por quase vinte dias (até 07/02/2018), e por conta de 

valor residual irrisório pago com atraso (meros R$ 12,52), prejudicando as 

transações comerciais e financeiras daquele que se dispôs a renegociar 

com a empresa para liquidar a dívida. Essa manutenção caracteriza 

portanto, falha na prestação do serviço, cujo ato ilícito é passível de 

indenização em caso de dano, consistente no crédito negado à parte 

autora, o que de fato ocorreu. Essa indenização todavia, deve ser 

proporcional e considerando as particularidades do caso. Nesse sentido: 

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NO SPC APÓS A QUITAÇÃO. DANO INDENIZÁVEL. VALOR. 

REDUÇÃO, CONSIDERANDO ATRASOS CONSTANTES. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS. 

COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 21. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N. 306-STJ. I. Constitui obrigação do credor providenciar, junto ao órgão 

cadastral de dados, a baixa do nome do devedor após a quitação da 

dívida que motivou a inscrição, sob pena de, em prazo razoável, 

responder pelo ato moralmente lesivo, indenizando o prejudicado pelos 

danos morais causados. II. Ressarcimento que deve ser proporcional à 

lesão, evitando enriquecimento sem causa. (...) V. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp 855.029/RS, Rel. Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2008, 

DJe 17/03/2008) 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 são, 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, além da 

conduta da promovente nos fatos narrados. Assim, esses elementos 

autorizam a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que entendo mais justa e equânime ao caso, além de atender 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR inexistente o débito objeto da restrição noticiada nos autos 

(R$ 260,52); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-74.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000061-74.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: TIAGO LUIZ DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação anulatória de 

negócio jurídico c/c reparação por dano extrapatrimonial. Sustenta a parte 

autora que não possui qualquer débito com a parte ré; todavia, a mesma 

teria registrado seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no 

valor de R$ 118,46, a qual não reconhece. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

improcedência da demanda. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

competir 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. No 

caso vertente, a requerida anexou em sua defesa, telas de seu sistema 

interno contendo dados da parte promovente, além de informações acerca 

de como se chegou ao valor da restrição. Embora a parte autora questione 

a validade dessas telas, alegando serem meios de prova unilaterais, 

considero-as válidas, já que apenas confirmam o vínculo contratual 

existente entre as partes. Em momento algum o promovente alega que 

jamais teve relação com a ré, mas apenas afirma não possuir quaisquer 

débitos com esta. Ora, dizer que não possui qualquer débito não é o 

mesmo que dizer que nunca teve relação com a empresa requerida; 

subentendendo-se então que já teve relação contratual com esta 

anteriormente, o que foi confirmado com as telas apresentadas. Portanto, 

considerando que o promovente já fora usuário do serviço de TV por 

assinatura da promovida (não sendo mais usuário hoje certamente pela 

inadimplência e consequente cancelamento), que gera faturas e pode 

acarretar restrição nos órgãos creditícios em caso de inadimplência; e 

considerando ainda, que foi demonstrado como se chegou ao valor objeto 

da restrição (contrato – uso – débito – inadimplência), o autor atraiu para 

si o ônus de comprovar o pagamento da fatura em aberto e que resultou 

na negativação, o que não cuidou de fazê-lo; concluindo então, que o 

débito é devido e a restrição legítima. Assim, não há que se falar em 

anulação de negócio jurídico e indenização por danos morais, sendo que a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Quanto ao pedido 

contraposto formulado em contestação, tenho que procede, pelos 

fundamentos acima expostos e por consequência lógica da improcedência 

dos pedidos do promovente. Por fim, eventual alegação da regra prevista 

no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO improcedentes os pedidos formulados na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ainda, JULGO procedente o pedido contraposto 

formulado na contestação, para o fim de CONDENAR a parte autora, ao 

pagamento do valor de R$ 233,26 em favor da parte promovida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-90.2018.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

ARIELE MAZOTI CRUBELATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000047-90.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ARIELE MAZOTI CRUBELATI REQUERIDO: CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Primeiramente, 

RETIFIQUE-SE a denominação da parte promovida, para constar CNOVA 

COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A., no lugar de CASAS BAHIA COMERCIAL 

LTDA. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de obrigação 

de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que adquiriu computador pelo site da Reclamada na Internet, 

efetuou o pagamento por meio de cartão de crédito, mas, embora o prazo 

de entrega era de 34 dias úteis, já expirado de há muito, ainda não 

recebeu o produto. São essas a causa de pedir e pedidos na inicial. A 

parte promovida arguiu preliminar de falta de interesse de agir, cujos 

argumentos se confundem com o mérito da ação. Ademais, a falta de nota 

fiscal se trata de argumento impertinente, posto que ele é entregue apenas 

com o produtor adquirido, aliado ao fato da compra e alegado atraso 

poderem ser demonstrados por outros meios. Afasto portanto, essa 

preliminar. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. 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. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir 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. 

No caso vertente, a parte autora comprovou a compra efetuada em 

outubro/2017, e o respectivo pagamento em favor da reclamada; bem 

como restou incontroverso o atraso e o não-recebimento do produto 

adquirido no prazo assinalado; demonstrados pelos e-mails enviados e 

conversas via “chat online” com o setor de atendimento da ré. Portanto, 

sem qualquer justificativa plausível, a promovida simplesmente atrasou em 

demasia a entrega de produto adquirido e pago. Aliás, a própria confessa 

o atraso, eis que em defesa não alegou que o produto havia sido entregue 

dentro no prazo, ou mesmo fora do. Além disso, ao comprovar a este juízo 

que cumpriu a liminar deferida em sua última petição, a promovida 

demonstra que entregou somente em 10/05/2018; ou seja, com atraso de 

quase cinco meses, considerando que os 34 dias úteis previstos 

expiraram em meados de dezembro/2017. A Ré apenas alegou que a 

promovente não anexou comprovante de endereço nos autos, para 

verificar se informou o endereço correto para entrega; porém trata-se de 

alegação impertinente, pois não há notícia nem prova de que houve 

qualquer tentativa frustrada de entrega no endereço informado pela 

autora. Ademais, como a requerida demonstrou que entregou com êxito o 

produto adquirido, conclui-se que o endereço fornecido por ocasião da 

compra era o correto. Assim, a procedência do pedido de obrigação de 

fazer é medida que se impõe. No que toca a pretensão indenizatória pelos 

danos morais sofridos, de igual maneira assiste à parte autora. Ante as 

alegações em contestação e o período de tempo transcorrido, o defeito na 

prestação do serviço é inconteste, devendo a promovida responder pelos 

danos causados. Pelo que fora narrado nos autos, e pelas provas 

apresentadas, nota-se que a parte autora entrou em contato seguidas 

vezes com a reclamada, em que esta sempre apresenta a justificativa de 

que haverá verificação e que deve aguardar por cinco dias. Contudo, 

mesmo havendo contatos seguidas vezes, a promovente só recebeu seu 

produto com cinco meses de atraso, e apenas por ocasião da concessão 

da liminar por este juízo. Esse lapso temporal é fora de qualquer 

razoabilidade e proporcionalidade, já que ninguém ao menos se dispõe a 

efetuar a compra de uma mercadoria para recebê-lo somente após tanto 

tempo; a menos que tal prazo fosse expressamente previsto, mas que 

certamente não seria do interesse da parte autora. Isso porque, 

comprovado nos autos que exerce cargo de professor em instituição de 

ensino superior, é de se concluir pela necessidade premente do produto 

adquirido (computador) como ferramenta essencial ao seu trabalho, cujo 

atraso certamente prejudicou em demasia o exercício de suas funções. 

Some-se isso tudo à frustração de ter pago pelo produto, mas aguardar a 

entrega em vão, por meses a fio, além da caracterização da chamada 

perda de tempo livre, utilizado para entrar em contato com a reclamada 

seguidas vezes para resolver o impasse, mas jamais ter conseguido, 

impasse esse só resolvido após intervenção judicial. Não se trata de mero 

desacordo comercial, tampouco de atraso tolerável de poucos dias, pois o 

conjunto fático e os transtornos ultrapassam o mero dissabor cotidiano 

porque passa o consumidor lesado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

CONSUMIDOR – COMPRA ATRAVÉS DA INTERNET - MERCADORIA PAGA 

E NÃO ENTREGUE – DANO MORAL E CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZÁVEL REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos 

autos restou devidamente comprovado que o recorrente adquiriu um 

celular através da internet, pagou o preço ajustado, mas não recebeu a 

mercadoria estando caracterizados os danos materiais e morais 

pleiteados. 2-Não existem parâmetros rígidos para se fixar indenização 

por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do 

ofendido e do bem jurídico lesado. 3- Deste modo, entendo que o valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido para R$3.000,00 (três mil 

reais) atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

(TJMT – Apelação cível 116451/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 

28/11/2014) 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 que são, 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 

autorizam a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que reputo justa e equânime ao presente caso, servindo, 

ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de atender 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de 

fazer, consistente em entregar à promovente, o produto Computador 

Lenovo All, in One ldeacentre 510, Intel Core i3-600T, 4GB, 1TB, 21.5, FHD 

e Windows 10, confirmando-se a liminar outrora concedida; b) CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da 

citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. E por consequência, 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Atente-se a Secretaria 
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acerca da determinação acima. Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000538-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TUBUI RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000538-13.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ALDO 

TUBUI RIKBAKTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

V I S T O S, Manifeste-se o autor sobre a contestação (id. 10619528), em 

15 (quinze) dias, conforme comando dos arts. 350 e 487, parágrafo único, 

do CPC. Empós, conclusos para deliberações. Intime-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000522-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. V. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar as partes para comparecerem na audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 19/7/2018 às 10h30min na sala 

de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000127-04.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000127-04.2016.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a ausência de citação da parte ré, REDESIGNO a audiência para 

o dia 29 de novembro de 2017 às 17:00 horas. INTIME-SE a parte autora, 

através de suas advogadas. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré no endereço 

declinado pela parte autora no termo de audiência carreado aos autos. 

Cumpra-se observando o despacho contido no Id nº 6836305. Quanto as 

demais pedidos formulados pela parte autora, entendo que os mesmos, 

por sua vez, foram devidamente debatidos e analisados no despacho 

lançado no Id nº 6836305, outrossim, inexiste fato novo que justificasse a 

reconsideração dos pedidos outrora analisados. Não obstante, é de vital 

importância ressaltar que a parte autora interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento[1] (1007123-59.2017), no qual se aguarda julgamento, logo, 

não cabe a este Juízo reanalisar os pleitos, ante a ausência de fato novo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 09 de 

outubro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito [1] Agravo de 

instrumento – tutela de urgência indeferida “a quo” – arrolamento de bens 

– requisitos autorizadores ausentes – fixação de alimentos provisórios – 

majoração desautorizada ante a insuficiência de provas – dilação 

probatória necessária – decisão mantida – liminar recursal indeferida. A 

majoração de obrigação alimentar fixada provisoriamente está sujeita à 

comprovação das atuações necessidades do beneficiário, para o que se 

exige dilação probatória, bem como a imperecível prova , mesmo que 

indiciária, da possibilidade de o alimentante cumprir o encargo pleiteado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102235 Nr: 3140-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MEIRA CARDOSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, NAIR 

CARLI DA SILVA, DONIZETE CARVALHO PEREIRA, DIRCE IRES DE 

OLIVEIRA AGUIAR, JOSE DA SILVA BELÉM, AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS CHAPAS E FRETEIROS DE 

JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, ARNO OSTWALD - OAB:4686/O, ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - 

OAB:5422-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - - 

OAB:13.171 MT., SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Destarte, rejeito as preliminares acima verificadas, mas no que toca ao 

valor da causa entendo ser bastante razoável a afirmação lançada na 

defesa, porque a localização da área do litígio não indica, nem de soslaio, 

que seja minimamente plausível o valor atribuído à causa pela autora, 

porque em termos genéricos, o valor do metro quadrado na região gira em 

torno de R$ 600,00 a R$ 800,00, para fins comerciais.Ora se a área mede 

3.000 metros quadrados, uma simples operação aritmética permite inferir 

que a causa deve ser quantificada no valor equivalente ao bem 

reivindicado, ante a natureza real da pretensão, razão porque, nos termos 

do art. 293, § 3º, do NCPC, corrijo de ofício o valor dado à causa, 

arbitrando-o no montante de R$ 1.800.000,00, determinando ao autor que 

promova o recolhimento das custas complementares, em 15 dias, pena de 

extinção do feito sem julgamento de mérito.(...)Por fim, dou o feito por 

saneado, determinando aos litigantes que indiquem, no prazo comum de 5 

dias – após o recolhimento das custas complementares, que se não 

recolhidas impedem a continuação de todo feito - as provas que ainda 

pretendam produzir, fixando-se como ponto controvertido a precisa 

alocação do imóvel adquirido pela autora por meio da escritura pública de 

fl. 22/24, bem como a data da ocupação da aludida área pelos pretensos 

invasores.Indicadas, modo claro, específico e justificado as provas que 

ainda pretendem produzir, e, caso requeiram produção de prova oral, 

apresentem as partes o rol de testemunhas, que deverão ser 

expressamente notificadas pelos próprios contendores a comparecer a 

juízo, nos moldes do art. 455 do NCPC.Não havendo manifestação, 

conclusos para sentença. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113547 Nr: 4792-17.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA TORRES DO NASCIMENTO, ROMILDA 
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BARBOSA NUNES, OZANA ALVES DO NASCIMENTO, NILVA MARTINS 

RIBEIRO, NEUSA LOPES DUARTE, MILENA ANGELICA PEDRÃO OLIVEIRA, 

MILSON RODRIGUES LOUZADA, VANIA FRANCISCA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88092 Nr: 2150-76.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA FICAGNA LTDA MERCADO DA 

ENBREAGEM, DARCY DE OLIVEIRA, MARINA FICAGNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 3688-87.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MAROSTICA ME, JAURI MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO AUTO DE AVALIAÇÃO DE 

FL. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99874 Nr: 1221-72.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA DE VEÍCULO 

REALIZADA À FL. 119.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57654 Nr: 3940-66.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADERSON DA SILVA BENTO - 

OAB:Nº18.153

 DECISÃO FL. 191: "Vistos etc. Primeiramente, determino a redistribuição 

do feito como Cumprimento de Sentença. Após, intimem-se os executados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o pagamento do débito no 

valor de R$ 2.331,67 (dois mil trezentos e trinta e três reais e sessenta e 

sete centavos), referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o 

remanescente, nos termos do art. 523, §2º, do CPC. Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523, §3º, do CPC. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131206 Nr: 3306-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO CRIADOR - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS QUÍMICOS SÃO VICENTE LTDA., 

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA, IRENO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46171 Nr: 704-43.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO CRIADOR - COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA., ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS QUÍMICOS SÃO VICENTE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 1275-77.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL BENTO, SHIRLEI MARCHI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON DA SILVA BENTO - OAB:Nº18.153, 

JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA NOVA PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS INFORMADA ÀS FLS. 168/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113546 Nr: 4791-32.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SPESSATO DE SOUZA LEÃO, VALMIR 

ROBERTO VOLPATO, ZELMIRA PEREIRA DA ROCHA, SUSANA 

APARECIDA DE MEIRELES, MARIA APARECIDA FELISMINO DOS SANTOS, 

VANDIRA CLARA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO RODRIGUES, KALLY 

CRISTHINE XAVIER DE SOUZA, SIMONE DONIZETE ALVES DA SILVA, 

MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 368 de 714



QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 97905 Nr: 10-98.2014.811.0025

 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: AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADP, CCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 DECISÃO FLS. 124/126: "V I S T O S, Cuida-se de pedido de cumprimento 

de sentença cumulado com pedido de remessa dos autos ao Juízo de 

Direito da Comarca de Sinop/MT, sob o argumento que lá se encontra 

residindo a alimentanda, ora Exequente. [...] Ante ao exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação ao Juízo de Direito 

da Comarca de SINOP/MT, nos termos do que preconiza o art. 53, II , do 

CPC. Preclusa a decisão declinatória, proceda-se a baixa nos registros e 

REMETAM-SE os autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130479 Nr: 2829-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE CAMINHÕES LTDA, ANTONIO 

SILVESTRE DA SILVA, WAILKA ROBERTA DA SILVA PEREIRA, ELIANA 

PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 52/53: "V I S T O S, Compulsando os autos, verifica-se que 

o Sr. Meirinho não localizou os imóveis a serem penhorados e avaliados, 

conforme se infere da certidão de fl. 47. Desse modo, não obstante o 

pedido formulado pela parte Autora à fl. 50, no qual requer que o Oficial de 

Justiça diligencie junto ao Cartório de Registro de Imóveis local ou, 

alternativamente, a expedição de ofício a Prefeitura Municipal, para obter a 

localização dos imóveis, salta aos olhos que não demonstrou qualquer 

esforço ou diligência para alcançar tais informações. Relembre-se que 

pertence ao Autor, como titular do direito perseguido em juízo, a 

disponibilidade e a responsabilidade pela localização e busca de endereço 

dos bens objeto de constrição judicial. Destarte, cabe ressaltar que o 

Poder Judiciário não é órgão de diligências, existindo outros meios, 

extrajudiciais, à disposição do Credor para a localização exata dos 

imóveis, razão pela qual INDEFIRO o pedido de busca de endereço dos 

bens a serem expropriados, cujo interesse é, precipuamente, do titular do 

crédito. Por conseguinte, rejeitado o pedido, abra-se vistas ao Autor para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de devolução da presente missiva ao Juízo de origem."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109287 Nr: 2213-96.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO, ELTON CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON ANTONIO BRAVO, MARIA DE 

LURDES DOS REIS MARIA, GEMA ANTONIA SAVARIS, MUNICÍPIO DE 

JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11.686, JULIANO 

CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO 

- OAB:7.910-A/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 DESPACHO FL. 348: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Processo em ordem. 

MANIFESTEM-SE os confinantes, no prazo legal. Após, conclusos para 

análise."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45398 Nr: 4527-59.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORÃES AGROINDUSTRIAL LTDA, MOACIR 

JOSÉ DAMIANI, DANILO DA SILVA MORAES, ADAUBERTO CARVALHO 

MIRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 96/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99024 Nr: 435-28.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES, RICARDO 

MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR, ALEUDA SILVA MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, PARA RETIRAR O 

FORMAL DE PARTILHA EXPEDIDO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47524 Nr: 3303-86.2008.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 9.473, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7.928/MT, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132740 Nr: 4290-10.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ADERVAL BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 392,00 (TREZENTOS E NOVENTA E 

DOIS REAIS), EM RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). 

OFICIAL(IS) DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO À FL. 39. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 369 de 714



 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:

 DECISÃO FL. 42: "V I S T O S, Analisando o bojo dos autos, constato que 

foram requeridos os benefícios da justiça gratuita. Todavia, de elementar 

conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos requisitos 

elencados nos arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de 

que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, promova 

o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte 

autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que não é o 

caso dos autos, pois a inicial sequer veio acompanhada de documento 

indicativo da situação de hipossuficiência alegada pela parte. Imperiosa, 

portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do diploma 

processual, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos documento pertinente (contracheque, extrato bancário, declaração 

de IRPF, certidão negativa de bens imóveis, etc.) que comprove a 

condição de hipossuficiente afirmada na inicial, ou, no mesmo prazo, 

proceda ao recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110351 Nr: 2724-94.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR COSME VIVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 SENTENÇA FL. 126: "VISTOS. Conforme noticiado às fls. 121/123, as 

partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do presente processo. 

Havendo composição amigável, a homologação do acordo com resolução 

do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

transação para que produza os efeitos legais e de direito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Expeça-se alvará em 

favor da patrona Dra. Hilonês Nepomuceno para saque dos valores 

depositados às fls. 122-v. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 14151 Nr: 3142-86.2002.811.0025

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CORACI SANTOS COSTA, ALZIRA SANTOS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS. - 

OAB:MT 5.483, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107945 Nr: 1550-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABALO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLMAN NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599/SP

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS PERICIAIS À FL. 234.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000543-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES TSIKTSOU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000543-35.2017.8.11.0025 Requerente: Maria 

Ines Tsiktsou Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A VISTOS, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual 

cumulada com pedido de indenização, verbalizada por Maria Ines Tsiktsou 

em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual busca 

a demandante o reconhecimento da invalidade de instrumento contratual 

gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 

584418680), consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo 

consignado) no valor de R$ 1.526,58, com parcelas mensais de R$ 49,40 

em 60 prestações. Citado o réu, apresentou contestação, com 

preliminares, suscitando a ausência de condição da ação, a uma porque 

careceria a autora de interesse de agir, já que não formulou pedido 

administrativo anterior, de cancelamento da avença questionada, e a duas 

porque os danos morais requestados não decorreriam de qualquer 

pretensão resistida manifestada pela instituição financeira, inexistindo, a 

seu juízo, lide quanto a esta pretensão. Ainda em sede preliminar, afirma a 

demandada que existem outras quatro ações, versando sobre o mesmo 

contrato e tendo a autora como requerente, tramitando nesta e na outra 

vara cível da Comarca, tombadas sob os seguintes números: 1ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 5 4 3 - 3 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000544-20.2017.8.11.0025, 1000542-50.2017.8.11.0025; 2ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 5 4 5 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000541-65.2017.8.11.0025, situação que induziria a existência de 

litispendência, ou no mínimo justificaria a reunião de todas ações, por 

conexão. Havendo suscitação de preliminares, determina o art. 357, I, do 

NCPC, que cabe ao juiz “resolver as questões processuais pendentes”, o 

que implica em dever de decidir, antes de impulsionar o feito em 

continuação. Nesse sentido, no que pertine às prefaciais brandidas quase 

como um padrão defensivo de todos litigantes de grande porte, há mais 

uma vez que se pontuar que condições e pressupostos da ação não se 

confundem com o direito vindicado, ou seja, direito de ação não se mede 

pelo maior ou menor grau de probabilidade do direito que se quer tutelar 

com a ação, assim como interesse de agir não significa – 

necessariamente – a demonstração de um pré-litígio extrajudicial, para 

justificar o manejo da pretensão judicial. A lição é antiga e deveria ser 

melhor conhecida, mas condições da ação se aferem a partir das 

alegações da inicial (in status assertionis, segundo os italianos), e mais 

especificamente o interesse de agir decorre do chamado binômio 

necessidade e adequação, entendendo-se por necessidade a 

indispensabilidade do provimento jurisdicional e como adequação um juízo 

de pertinência com o bem da vida querido (fim) com o procedimento 

escolhido para tanto (meio), o que se reconhece a partir de um juízo 

potencial da utilidade da prestação jurisdicional. Desse modo, a não ser 

quando exista norma específica exigindo a prévia opção pela via 
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administrativa, basta à parte apontar que teve um interesse/posição 

jurídica violado, para que se possa concluir pela pertinência da 

intervenção estatal, como salienta a melhor jurisprudência: “De fato, o que 

caracteriza mesmo o interesse de agir é o binômio 

necessidade-adequação. Assim, é preciso que, a partir do acionamento 

do Poder Judiciário, se possa extrair algum resultado útil e, ainda, que em 

cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e 

adequada. Nesse diapasão, conclui-se que o interesse de agir deve ser 

verificado em tese e de acordo com as alegações do autor no pedido, 

sendo imperioso verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e 

a adequação da medida jurisdicional requerida de acordo com os fatos 

narrados na inicial...” (REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015). Dito isso, rejeito as 

preliminares de ausência de interesse de agir e de “inexistência de 

pretensão resistida”, e passo a analisar a alegação de litispendência 

suscitada na defesa, ou, subsidiariamente, a tese de conexividade entre 

as cinco ações judiciais ajuizadas pela autora, no mesmo dia, versando 

sobre diferentes contratos de empréstimo consignado que teriam sido 

descontados indevidamente de seus proventos de aposentação. No que 

toca à afirmada litispendência, a própria instituição financeira reconhece 

que, não obstante se cuidem das mesmas partes e da mesma narrativa 

fática, a inusual quantidade de ações distribuídas ao mesmo tempo pela 

autora tem por objeto distintos contratos bancários, razão porque, inexiste 

identidade dos três elementos da ação, para que se reconheça o bis in 

idem (duplicidade de demandas) que justificasse a extinção de todas 

outras posteriores à que foi primeiramente proposta. Todavia, debruçando 

os olhos com pouco mais de profundidade sobre a questão, descobre-se 

que o fato jurídico que deu ensejo à propositura da presente ação, possui 

a mesma textura e moldura que aquele que embasa as outras quatro 

ações distribuídas no mesmo dia 22/05/2017 pela autora, porque tanto nas 

3 ações em trâmite neste juízo, quanto naqueloutras distribuídas e em 

processamento na 2ª Vara Cível da Comarca, o argumento é único: sobre 

os proventos de aposentadoria da autora, indígena e idosa, incidiram 

descontos indevidos, porque alegadamente não contratados por ela. 

Pormenorizando as situações: na ação de 1000543-35.2017.8.11.0025, os 

descontos seriam da ordem de R$ 49,40/mês, por força do contrato n. 

584418680 firmado em 60x; n. 1000544-20.2017.8.11.0025, os descontos 

mensais seriam da ordem de R$ 134,70, por força do contrato n. 

803699664, firmado em 72x; noutro lado, na ação de num. 

1000542-50.2017.8.11.0025, os descontos novamente correspondem a 

R$ 49,40/mês, por força do contrato n. 538700394, firmado em 36x. Na 

outra Vara Cível da Comarca de Juína, na ação de num. 

1000545-05.2017.8.11.0025, os descontos seriam, outra vez, no valor de 

R$ 49,10/mês, mas agora com base no contrato n. 803700277, firmado em 

72x, e,  f inalmente,  na pr imeira ação d is t r ibuída,  n. 

1000541-65.2017.8.11.0025, os descontos seriam da ordem de R$ 51,78, 

baseados nas disposições do contrato n. 584417721, firmado em 60 

prestações. Dito isso, em todas ações a alegação é idêntica: não foi ela 

quem realizou a contratação; referida contratação é feita por terminais 

remotos, que não permitem a aferição da identidade de quem está 

realizado a contratação, e esse baixo nível de vigilância nas contratações 

é risco da atividade comercial do Banco, que deve arcar com os ônus do 

negócio. E na esteira de tais argumentos se seguem pedidos (5) de 

restituição em dobro dos valores descontados e nada mais nada menos 

que cinco distintas pretensões de indenização por danos morais, no teto 

máximo permitido, ou seja, em cada uma se busca algo em torno de 

quarenta e poucos mil reais. Porque razão as ações foram decotadas em 

demandas individuais, cujos pedidos se repetem no mesmo patamar 

indenizatório, é questão que calha à autora esclarecer, mas não há a 

menor dúvida de que, o escopo da figura processual da conexão, que é 

evitar que ações com algum nível de semelhança ou vinculação tramitem 

simultaneamente no Poder Judiciário, em juízos diversos, se acha 

fartamente demonstrado. O único objetivo da conexão é promover a 

reunião de demandas semelhantes – distribuídas aleatoriamente - num 

mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de decisões conflitantes e 

otimizar a atuação judicial, o que se dessume da regra do art. 55 do CPC, 

que salienta que a definição da conexão entre as demandas se faz pela 

similaridade entre seu pedido ou sua causa de pedir, bem como o risco de 

gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está fartamente evidenciado. 

Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, durante a instrução 

processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua confiança, a quem 

ela entregava seu cartão bancário para saque da aposentadoria, por falta 

de informações, necessidade momentânea ou outro motivo qualquer, de 

fato contraíram um, dois ou todos os empréstimos, obviamente que a sorte 

de uma e de todas as demandas será a mesma, e isso escancara a 

necessidade de que a produção de provas se verifique num único juízo, 

para que a decisão seja uniforme e coerente. Dessarte, ainda que inexista 

tríplice identidade, indiscutivelmente, conexas são as 5 ações propostas 

pela autora, afinal, como dito anteriormente, possuem a mesma causa 

petendi. É de ver que ainda que os contratos sejam distintos, a base fática 

que justifica a causa de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim 

sendo, óbvio está o risco de que em cada uma das 5 ações declaratórias 

produza-se um resultado diferente, o que compromete a inteireza e a 

logicidade do sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito 

um ato jurídico numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo 

de se reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, 

por exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. Por conseguinte, com espeque no art. 55, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutras quatro ações ajuizadas no mesmo dia pela autora 

(22/05/2017) e como a primeira delas a ser distribuída e despachada foi a 

de num. 1000541-65.2017.8.11.0025, em processamento perante a 2ª 

Vara Cível desta Comarca, declino da competência para apreciar o pedido 

em favor do juízo prevento (primeiro a despachar). Remeta-se esta ação e 

as outras duas declaradas conexas (1000544-20.2017.8.11.0025 e 

1000542-50.2017.8.11.0025) ao juízo declinado, procedendo-se com os 

devidos registros e anotações pertinentes. Intimem-se as partes. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000542-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES TSIKTSOU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000542-50.2017.8.11.0025 Requerente: Maria 

Ines Tsiktsou Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A VISTOS, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual 

cumulada com pedido de indenização, verbalizada por Maria Ines Tsiktsou 

em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual busca 

a demandante o reconhecimento da invalidade de instrumento contratual 

gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 

538700394), consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo 

consignado) no valor de R$ 1.140,00, com parcelas mensais de R$ 49,40 

em 36 prestações. Citado o réu, apresentou contestação, com 

preliminares, suscitando a ausência de condição da ação, a uma porque 

careceria a autora de interesse de agir, já que não formulou pedido 

administrativo anterior, de cancelamento da avença questionada, e a duas 

porque os danos morais requestados não decorreriam de qualquer 

pretensão resistida manifestada pela instituição financeira, inexistindo, a 

seu juízo, lide quanto a esta pretensão. Ainda em sede preliminar, afirma a 

demandada que existem outras quatro ações, versando sobre o mesmo 

contrato e tendo a autora como requerente, tramitando nesta e na outra 

vara cível da Comarca, tombadas sob os seguintes números: 1ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 5 4 2 - 5 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000543-35.2017.8.11.0025, 1000544-20.2017.8.11.0025; 2ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 5 4 5 - 0 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000541-65.2017.8.11.0025, situação que induziria a existência de 

litispendência, ou no mínimo justificaria a reunião de todas ações, por 

conexão. Havendo suscitação de preliminares, determina o art. 357, I, do 

NCPC, que cabe ao juiz “resolver as questões processuais pendentes”, o 

que implica em dever de decidir, antes de impulsionar o feito em 

continuação. Nesse sentido, no que pertine às prefaciais brandidas quase 

como um padrão defensivo de todos litigantes de grande porte, há mais 

uma vez que se pontuar que condições e pressupostos da ação não se 

confundem com o direito vindicado, ou seja, direito de ação não se mede 
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pelo maior ou menor grau de probabilidade do direito que se quer tutelar 

com a ação, assim como interesse de agir não significa – 

necessariamente – a demonstração de um pré-litígio extrajudicial, para 

justificar o manejo da pretensão judicial. A lição é antiga e deveria ser 

melhor conhecida, mas condições da ação se aferem a partir das 

alegações da inicial (in status assertionis, segundo os italianos), e mais 

especificamente o interesse de agir decorre do chamado binômio 

necessidade e adequação, entendendo-se por necessidade a 

indispensabilidade do provimento jurisdicional e como adequação um juízo 

de pertinência com o bem da vida querido (fim) com o procedimento 

escolhido para tanto (meio), o que se reconhece a partir de um juízo 

potencial da utilidade da prestação jurisdicional. Desse modo, a não ser 

quando exista norma específica exigindo a prévia opção pela via 

administrativa, basta à parte apontar que teve um interesse/posição 

jurídica violado, para que se possa concluir pela pertinência da 

intervenção estatal, como salienta a melhor jurisprudência: “De fato, o que 

caracteriza mesmo o interesse de agir é o binômio 

necessidade-adequação. Assim, é preciso que, a partir do acionamento 

do Poder Judiciário, se possa extrair algum resultado útil e, ainda, que em 

cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e 

adequada. Nesse diapasão, conclui-se que o interesse de agir deve ser 

verificado em tese e de acordo com as alegações do autor no pedido, 

sendo imperioso verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e 

a adequação da medida jurisdicional requerida de acordo com os fatos 

narrados na inicial...” (REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 2/2/2015). Dito isso, rejeito as 

preliminares de ausência de interesse de agir e de “inexistência de 

pretensão resistida”, e passo a analisar a alegação de litispendência 

suscitada na defesa, ou, subsidiariamente, a tese de conexividade entre 

as cinco ações judiciais ajuizadas pela autora, no mesmo dia, versando 

sobre diferentes contratos de empréstimo consignado que teriam sido 

descontados indevidamente de seus proventos de aposentação. No que 

toca à afirmada litispendência, a própria instituição financeira reconhece 

que, não obstante se cuidem das mesmas partes e da mesma narrativa 

fática, a inusual quantidade de ações distribuídas ao mesmo tempo pela 

autora tem por objeto distintos contratos bancários, razão porque, inexiste 

identidade dos três elementos da ação, para que se reconheça o bis in 

idem (duplicidade de demandas) que justificasse a extinção de todas 

outras posteriores à que foi primeiramente proposta. Todavia, debruçando 

os olhos com pouco mais de profundidade sobre a questão, descobre-se 

que o fato jurídico que deu ensejo à propositura da presente ação, possui 

a mesma textura e moldura que aquele que embasa as outras quatro 

ações distribuídas no mesmo dia 22/05/2017 pela autora, porque tanto nas 

3 ações em trâmite neste juízo, quanto naqueloutras distribuídas e em 

processamento na 2ª Vara Cível da Comarca, o argumento é único: sobre 

os proventos de aposentadoria da autora, indígena e idosa, incidiram 

descontos indevidos, porque alegadamente não contratados por ela. 

Pormenorizando as situações: na ação de n. 1000542-50.2017.8.11.0025, 

os descontos novamente correspondem a R$ 49,40/mês, por força do 

contrato n. 538700394, firmado em 36x; na ação n. 

1000543-35.2017.8.11.0025, os descontos seriam da ordem de R$ 

49,40/mês, por força do contrato n. 584418680 firmado em 60x; noutro 

lado, na ação de n. 1000544-20.2017.8.11.0025, os descontos mensais 

seriam da ordem de R$ 134,70, por força do contrato n. 803699664, 

firmado em 72x;. Na outra Vara Cível da Comarca de Juína, na ação de 

num. 1000545-05.2017.8.11.0025, os descontos seriam, outra vez, no 

valor de R$ 49,10/mês, mas agora com base no contrato n. 803700277, 

firmado em 72x, e, finalmente, na primeira ação distribuída, n. 

1000541-65.2017.8.11.0025, os descontos seriam da ordem de R$ 51,78, 

baseados nas disposições do contrato n. 584417721, firmado em 60 

prestações. Dito isso, em todas ações a alegação é idêntica: não foi ela 

quem realizou a contratação; referida contratação é feita por terminais 

remotos, que não permitem a aferição da identidade de quem está 

realizado a contratação, e esse baixo nível de vigilância nas contratações 

é risco da atividade comercial do Banco, que deve arcar com os ônus do 

negócio. E na esteira de tais argumentos se seguem pedidos (5) de 

restituição em dobro dos valores descontados e nada mais nada menos 

que cinco distintas pretensões de indenização por danos morais, no teto 

máximo permitido, ou seja, em cada uma se busca algo em torno de 

quarenta e poucos mil reais. Porque razão as ações foram decotadas em 

demandas individuais, cujos pedidos se repetem no mesmo patamar 

indenizatório, é questão que calha à autora esclarecer, mas não há a 

menor dúvida de que, o escopo da figura processual da conexão, que é 

evitar que ações com algum nível de semelhança ou vinculação tramitem 

simultaneamente no Poder Judiciário, em juízos diversos, se acha 

fartamente demonstrado. O único objetivo da conexão é promover a 

reunião de demandas semelhantes – distribuídas aleatoriamente - num 

mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de decisões conflitantes e 

otimizar a atuação judicial, o que se dessume da regra do art. 55 do CPC, 

que salienta que a definição da conexão entre as demandas se faz pela 

similaridade entre seu pedido ou sua causa de pedir, bem como o risco de 

gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está fartamente evidenciado. 

Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, durante a instrução 

processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua confiança, a quem 

ela entregava seu cartão bancário para saque da aposentadoria, por falta 

de informações, necessidade momentânea ou outro motivo qualquer, de 

fato contraíram um, dois ou todos os empréstimos, obviamente que a sorte 

de uma e de todas as demandas será a mesma, e isso escancara a 

necessidade de que a produção de provas se verifique num único juízo, 

para que a decisão seja uniforme e coerente. Dessarte, ainda que inexista 

tríplice identidade, indiscutivelmente, conexas são as 5 ações propostas 

pela autora, afinal, como dito anteriormente, possuem a mesma causa 

petendi. É de ver que ainda que os contratos sejam distintos, a base fática 

que justifica a causa de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim 

sendo, óbvio está o risco de que em cada uma das 5 ações declaratórias 

produza-se um resultado diferente, o que compromete a inteireza e a 

logicidade do sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito 

um ato jurídico numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo 

de se reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, 

por exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. Por conseguinte, com espeque no art. 55, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutras quatro ações ajuizadas no mesmo dia pela autora 

(22/05/2017) e como a primeira delas a ser distribuída e despachada foi a 

de num. 1000541-65.2017.8.11.0025, em processamento perante a 2ª 

Vara Cível desta Comarca, declino da competência para apreciar o pedido 

em favor do juízo prevento (primeiro a despachar). Remeta-se esta ação e 

as outras duas declaradas conexas (1000544-20.2017.8.11.0025 e 

1000543-35.2017.8.11.0025) ao juízo declinado, procedendo-se com os 

devidos registros e anotações pertinentes. Intimem-se as partes. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000436-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000436-88.2017.8.11.0025 Requerente: Anair 

Rosa da Silva Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A VISTOS, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual 

cumulada com pedido de indenização, verbalizada por Anair Rosa da Silva 

em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, por meio da qual busca 

a demandante o reconhecimento da invalidade de instrumento contratual 

gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 

84456588), consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo 

consignado) no valor de R$ 5.282,82, com parcelas mensais de R$ 151,30 

em 72 prestações. Proposta a ação foi deferida a medida antecipatória, 

sustando os descontos mensais e impedindo eventual cobrança ou 

negativação da dívida enquanto perdurar a lide. Citado o réu, apresentou 

contestação, alegando, em sede de preliminar que existem outras sete 

ações, versando sobre descontos em benefício previdenciário, tendo a 

autora como requerente e a parte ré pertencer ao mesmo grupo 

econômico, tramitando nesta e na outra vara cível da Comarca, tombadas 
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sob os seguintes números: 1ª Vara Cível da Comarca de Juína: 

1 0 0 0 4 3 6 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 8 - 5 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000440-28.2017.8.11.0025; 2ª Vara Cível da Comarca de Juína: 

1 0 0 0 4 3 4 - 2 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 5 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1 0 0 0 4 3 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000442-95.2017.8.11.0025, situação que justificaria a reunião de todas 

ações, por conexão. Havendo suscitação de preliminar, determina o art. 

357, I, do NCPC, que cabe ao juiz “resolver as questões processuais 

pendentes”, o que implica em dever de decidir, antes de impulsionar o feito 

em continuação. Debruçando os olhos com pouco mais de profundidade 

sobre a questão, descobre-se que o fato jurídico que deu ensejo à 

propositura da presente ação, possui a mesma textura e moldura que 

aquele que embasa as outras sete ações distribuídas no mesmo dia 

29/04/2017 pela autora, porque tanto nas 3 ações em trâmite neste juízo, 

quanto naqueloutras distribuídas e em processamento na 2ª Vara Cível da 

Comarca, o argumento é único: sobre os proventos de aposentadoria da 

autora, idosa, incidiram descontos indevidos, porque alegadamente não 

contratados por ela. Pormenorizando as situações: na ação de n. 

1000436-88.2017.8.11.0025, os descontos correspondem a R$ 

151,30/mês, por força do contrato n. 804456588, firmado em 72x; na ação 

n. 1000438-58.2017.8.11.0025, os descontos seriam da ordem de R$ 

29,27/mês, por força do contrato n. 0123310725609 firmado em 58x; 

noutro lado, na ação de n. 1000440-28.2017.8.11.0025, os descontos 

mensais seriam da ordem de R$ 21,46, por força do contrato n. 

0123320614817, firmado em 72x;. Na outra Vara Cível da Comarca de 

Juína, na ação de n. 1000435-06.2017.8.11.0025, os descontos mensais 

seriam de R$ 151,30, com base no contrato n. 784336075, firmado em 

60x; na ação n. 1000437-73.2017.8.11.0025 os descontos mensais seriam 

de R$ 22,79, com base no contrato n. 804456755, firmado em 72x; na 

ação n. 1000439-43.2017.8.11.0025 os descontos mensais seriam de 

R$19,15, firmado em 59x; na ação n. 1000442-95.2017.8.11.0025 os 

descontos mensais seriam de R$ 37,08, firmado em 66x e, finalmente, na 

primeira ação distribuída, n. 1000434-21.2017.8.11.0025, os descontos 

seriam no valor de R$ 22,79/mês, baseados nas disposições do contrato 

n. 784333432, firmado em 60 prestações. Dito isso, em todas ações a 

alegação é idêntica: não foi ela quem realizou a contratação; referida 

contratação é feita por terminais remotos, que não permitem a aferição da 

identidade de quem está realizado a contratação, e esse baixo nível de 

vigilância nas contratações é risco da atividade comercial do Banco, que 

deve arcar com os ônus do negócio. E na esteira de tais argumentos se 

seguem pedidos (8) de restituição em dobro dos valores descontados e 

nada mais nada menos que oito distintas pretensões de indenização por 

danos morais, no teto máximo permitido, ou seja, em cada uma se busca 

algo em torno de quarenta e poucos mil reais. Porque razão as ações 

foram decotadas em demandas individuais, cujos pedidos se repetem no 

mesmo patamar indenizatório, é questão que calha à autora esclarecer, 

mas não há a menor dúvida de que, o escopo da figura processual da 

conexão, que é evitar que ações com algum nível de semelhança ou 

vinculação tramitem simultaneamente no Poder Judiciário, em juízos 

diversos, se acha fartamente demonstrado. O único objetivo da conexão é 

promover a reunião de demandas semelhantes – distribuídas 

aleatoriamente - num mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de 

decisões conflitantes e otimizar a atuação judicial, o que se dessume da 

regra do art. 55 do CPC, que salienta que a definição da conexão entre as 

demandas se faz pela similaridade entre seu pedido ou sua causa de 

pedir, bem como o risco de gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está 

fartamente evidenciado. Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, 

durante a instrução processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua 

confiança, a quem ela entregava seu cartão bancário para saque da 

aposentadoria, por falta de informações, necessidade momentânea ou 

outro motivo qualquer, de fato contraíram um, dois ou todos os 

empréstimos, obviamente que a sorte de uma e de todas as demandas 

será a mesma, e isso escancara a necessidade de que a produção de 

provas se verifique num único juízo, para que a decisão seja uniforme e 

coerente. Dessarte, ainda que inexista tríplice identidade, 

indiscutivelmente, conexas são as 8 ações propostas pela autora, afinal, 

como dito anteriormente, possuem a mesma causa petendi. É de ver que 

ainda que os contratos sejam distintos, a base fática que justifica a causa 

de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim sendo, óbvio está o 

risco de que em cada uma das 8 ações declaratórias produza-se um 

resultado diferente, o que compromete a inteireza e a logicidade do 

sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito um ato jurídico 

numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo de se 

reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, por 

exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. Por conseguinte, com espeque no art. 55, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutras sete ações ajuizadas no mesmo dia pela autora (29/04/2017) 

e como a primeira delas a ser despachada foi a de num. 

1000438-58.2017.8.11.0025, em processamento perante esta Vara Cível, 

dou-me por competente para apreciar o pedido ante prevenção (primeiro a 

despachar). Esgotado o prazo recursal, OFICIE-SE ao juízo da 2ª Vara 

desta Comarca solicitando a remessa dos autos nº 

1 0 0 0 4 3 4 - 2 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 5 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1 0 0 0 4 3 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 9 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5  e 

1000442-95.2017.8.11.0025 diante da conexão ora declarada. Remetidas 

as ações a este juízo, proceda-se a Secretaria a associação 

(apensamento) no sistema PJe das oito ações mencionadas na presente 

decisão. Na sequência, sendo as partes legítimas, estando devidamente 

representadas, dou o feito por saneado. Dando continuidade à ação, fixo 

como pontos controvertidos: (i) existência de relação jurídica entre os 

litigantes; (ii) validade do contrato; Fixados os pontos controvertidos, 

indiquem as partes as provas que ainda pretendam produzir, 

especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob pena de 

indeferimento e julgamento direto da lide. Findo o prazo acima assinalado, 

conclusos. Intimem-se as partes. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000537-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO TUBUI RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000537-28.2017.811.0025 Requerente: Aldo 

Tubui Rikbakta Requerido: Banco BMG Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a existência de preliminares de mérito arguidas em sede de 

contestação, as quais, por tratarem tanto de aspectos de forma, quanto 

da própria discussão sobre as condições elementares da ação, merecem 

ser analisadas de pronto, nos moldes do que determina o art. 357 do CPC, 

saneando o feito e corrigindo os eventuais vícios procedimentais 

passiveis de regularização, de modo que adotadas as providências 

cabíveis, o feito se encaminhe para seu destino, realizando-se as demais 

etapas procedimentais, completando-se a cognição processual, para que 

o ato de julgamento reclamado pelos litigantes seja realizado do modo mais 

célere possível. Modo seguinte, havendo impugnação ao valor dado à 

causa pelo autor, que na nova sistemática deixou de ser tratada como 

incidente processual e conhece-se como preliminar de mérito, já tendo 

havido manifestação dos litigantes sobre o tema, a decisão judicial é 

medida que se impõe. Estabelece o art. 292 do CPC que: 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 de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida. Infere-se da inicial, que o valor 

dado a causa é condizente com o valor econômico pretendido pelo autor 

com a demanda, ou seja, a restituição em dobro dos valores supostamente 

descontados indevidamente (R$ 807,00) soma a quantia de R$ 1.614,00 

mais o pedido de indenização pelos danos morais, em tese, suportados 

pelo postulante, na importância de R$ 40.000,00 que somados perfaz o 

montante de R$ 41.614,00, logo, se mostra correto o valor atribuído à 

causa. Doutro lado, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, 

verberando o requerido que o contrato objeto da ação pertence ao Banco 

Itaú BMG Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e 

independente do banco-réu, não prospera vejamos. É sabido que o Banco 

BMG e o Banco Itaú associaram-se para oferta, distribuição e 

comercialização de crédito consignado e, diante dessa união ambos 

fazem parte da mesma cadeia de fornecimento de serviço, razão porque é 
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forçoso reconhecer a legitimidade do requerido face a existência de um 

joint venture firmado entre eles. Nesse sentido, é a jurisprudência: Ação 

declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo 

consignado e cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado em 

indevidas cobranças e negativação do nome da autora - Ilegitimidade 

passiva do corréu não reconhecida - Banco BMG que integra o mesmo 

grupo econômico do Banco Itaú BMG Consignado S/A - Precedentes da 

Corte - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 1007429-75.2017.8.26.0011; 

Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito 

Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PELO 

VALOR MÍNIMO DA FATURA. AUTOR QUE ALEGA INTENÇÃO DE 

CONTRATAR APENAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO 

CONTRATO E A INEXIGIBILIDADE DOS VALORES DESCONTADOS DO 

CONTRACHEQUE DO AUTOR; CONDENOU O RÉU A DEVOLVER TODOS 

OS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DO REFERIDO CONTRATO E A 

SE ABSTER DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS, SOB PENA DE PAGAR O 

TRÍPLO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 POR 

DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DO BANCO BMG COM O ITAÚ 

UNIBANCO. CRIAÇÃO DA SUBSIDIÁRIA ITAÚ BMG CONSIGNADOS/A. 

JOINT VENTURE ENTRE OS BANCOS QUE RESPONDE PERANTE O 

CONSUMIDOR PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS FIRMADAS. 

ILEGITIMIDADE AFASTADA. CONDUTA DO BANCO QUE VIOLA O 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, BEM COMO O DEVER DE INFORMAÇÃO 

E DA TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE SE 

IMPÕE, DEVENDO HAVER, CONTUDO, A COMPENSAÇÃO DOS VALORES 

RECEBIDOS PELO AUTOR A TÍTULO DO REFERIDO EMPRÉSTIMO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 75 DO TJRJ. PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00198253020168190206 RIO DE 

JANEIRO SANTA CRUZ REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARCOS 

ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 27/09/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/10/2017) Face ao 

exposto, REJEITO as preliminares de impugnação ao valor da causa e 

ilegitimidade passiva brandidas na contestação e, sendo as partes 

legítimas e estando devidamente representadas, dou o feito por saneado. 

Dando continuidade à ação, fixo como pontos controvertidos: (i) existência 

de relação jurídica entre os litigantes; (ii) validade do contrato; Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Esgotado o prazo acima 

assinalado, conclusos. Publique-se. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000565-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RIBEIRO ARRIGO (REQUERIDO)

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

Processo n°: 1000565-59.2018.8.11.0025 REQUERENTE: Banco Bradesco 

S/A REQUERIDO: Atualy Comércio e Representações Ltda. EPP BUSCA E 

APREENSÃO VISTOS. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Sobrevindo pedido de informações pela instância superior, 

oficie-se informando. Às providências. Juína/MT, 12 de junho de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93732 Nr: 1881-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se no prazo legal, acerca da 

Planilha de Atualização de Cálculo juntada às fls. 123/124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121015 Nr: 2005-78.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MONTARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - OAB:19216, 

MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, informar o número do CPF 

do Sr. Wagner Bento de Souza, para devido cumprimento de Ordem 

Judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81211 Nr: 852-83.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECE, CLEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 Intime-se as advogadas de ambas as partes para retirar as Certidões de 

Honorários, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115698 Nr: 6838-76.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para querendo, impugnar a Contestação no 

prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 32078 Nr: 774-65.2006.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS, GILSON BERNARDES, 

DANIEL FRANCISCO PARICIDO, GUARACI VIEIRA DE BRITO, WESLEI DOS 

ANJOS BORGES, JULIANA TAIS VIEIRA, OTAVIANO DOS ANJOS RIBEIRO, 
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ADRIANO MORENO RAMOS, CARLOS MORENO DOS SANTOS JÚNIOR, 

IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS, JOSÉ VALDER DE OLIVEIRA 

BIZERRA, ROBSON DA ROSA QUEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Vistos. considerando que alguns réus não foram intimados, REDESIGNO a 

audiência para os dias 16/07/2018 e 18/07/2018, às 13h30min. Por 

oportuno, e a fim de evitar alegação de nulidade, DETERMINO que o Sr. 

Gestor Judiciário certifique pormenorizadamente, em 05 (cinco) dias, 

acerca da citação de todos os acusados. Sem prejuízo. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120060 Nr: 1436-77.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Vistos. Desde já DECLARO ENCERRADA a instrução criminal e REMETO 

às partes às alegações finais, no prazo legal, restando pendente as 

alegações finais da Defesa. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137431 Nr: 1505-41.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de REGINALDO SODRÉ SANTOS, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei 

nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 02 de maio de 2018 (f. 42/43).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 45-47.

 Designada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida uma 

testemunha e a vítima, procedendo-se com o interrogatório do réu, 

culminaldo em alegações finais orais do Ministério Público que pugnou pela 

condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando pela 

condenação do acusado e pela aplicação da atenuante da confissão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge dos termos de depoimentos e 

declarações (fl. 09, 18, 21), termo de representação criminal (f. 23), bem 

como termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 24/25).

DA AUTORIA

Igualmente, a autoria do delito encontra-se totalmente comprovada nos 

autos. De um lado, o réu declarou em juízo, grosso modo, que lembra de 

ter discutido com a vítima por telefone, mas não de ameaça-lá, negando ter 

tentado enforcá-la. Por outro, a vítima afirmou em juízo, grosso modo, que, 

foi ameaçada pelo acusado no seu local de trabalho, e por telefone 

quando falava que não iria reatar o relacionamento com o acusado. Relata, 

ainda, que as ameaças foram proferidas após ser concedida a medida 

protetiva.

 Nesse mesmo norte foi o depoimento em juízo de Agripina Bispo da 

Nóbrega, ao narrar, grosso modo, que o acusado enviou mensagens 

ameaçando Adriana por meio de seu celular.

 Sendo assim, a palavra da vítima, somada ao depoimento testemunhal, 

bem como prints das conversas pelo Whatsapp e áudio, demonstram de 

forma inarredável a prática do crime descrito na peça acusatória.

Forte no seguinte julgado doméstico:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E 

AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM 

CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - EXAME DE 

CORPO DE DELITO EFICAZ - RECURSO DESPROVIDO. "Para que se 

configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, basta que a 

ameaça seja suficiente para causar temor à vítima, independentemente do 

efetivo cumprimento da promessa lesiva." (TJMT, Apelação Criminal nº 

89.672/2012) "É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, laudo de 

exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória".” (TJMT, Apelação Criminal nº 

22.567/2012). (Apelação nº 0006887-19.2011.8.11.0006, 2ª Câmara 

Criminal do TJMT, Rel. Marcos Machado. j. 23.04.2014, Publ. 28.04.2014). 

(grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu REGINALDO SODRÉ 

SANTOS nas penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações da 

Lei n. 11.340/06.

 Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo 

à individualização da pena:

Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

 1º FASE

Analisando 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 

1 (um) mês de detenção.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.

A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Tendo em vista a circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante 

grave ameaça, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito.

 Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da 

pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições:

 a) No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);
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b) Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, prostíbulos, 

casas noturnas e congêneres;

c) Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juiz;

d) Comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas 

atividades;

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO imediatamente em 

LIBERDADE REGINALDO SODRÉ SANTOS se por outro motivo não estiver 

preso, RECOLHENDO-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 2.0.

DEVERÁ o Oficial de Justiça CERTIFICAR no ato da soltura o endereço 

atualizado do réu, bem como informe ao acusado que sua liberdade não 

significa o fim do processo, já que condenado deverá cumpri-lá tão logo 

transcorrer o trânsito em julgado.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juína-MT, 11/06/2018

 VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138022 Nr: 1978-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA, 

CASSIMIRA ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, com fulcro no art. 350 do CPP, DISPENSO a fiança 

arbitrada, e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA à acusada ANGELICA 

CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA, qualificada nos autos, independentemente 

de pagamento de fiança, com a imposição das seguintes cautelares já 

aplicadas anteriormente:a) COMPARECIMENTO da acusada em todos os 

atos do processo;b) PROIBIÇÃO de alterar o endereço sem comunicar ao 

juízo;c) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, de modo que DEVERÁ 

atender a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH;d) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar 

de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir 

que outrem o faça;e) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como 

recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua 

integridade.EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por 

outro motivo estiver presa, ADVERTIDO ainda que em caso de dano, 

perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que 

esteja portando, estará obrigada à reparação do prejuízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109362 Nr: 2241-64.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ADRIANO COELHO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138022 Nr: 1978-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA, 

CASSIMIRA ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183427068

Documento: CARTA PRECATORIA CITACAO E ALVARA DE SOLTURA - 

CODIGO 138022.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 11/06/2018 18:58:55

Assunto: URGENTE - RÉ PRESA CADEIA FEMININA DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA, ALVARÁ DE SOLTURA E 

DENUNCIA COM FINALIDADE DE CITAR A RÉ ANGELICA CARDOSO DE 

OLIVEIRA LIMA, BEM COMO PROCEDER SUA SOLTURA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111938 Nr: 3567-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVIO SOARES SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri envolvendo réu preso (autos sob o código 123813), REDESIGNO a 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 06/09/2018, às 09h.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136957 Nr: 1212-71.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE JUÍNA - CDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MANDRO CASTRO DO CARMO, 

AMAURY MILHOMEN DE SOUZA, ANDRE SILVA DOS SANTOS, BRUNO 

UESLEI BEZERRA ORMENEZE, CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO 

CARMO, DARLEY DE SOUZA, EVALDO PEREIRA SILVA, ERDIRLEY 

ALVES TEIXEIRA, FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA, FRANQUIS PAULO 

DOS SANTOS, GEDEL JUNIOR ARAUJO BARBOSA, HELIO FREESE, 

HILSIOMAR DE SOUZA CARVALHO, IGOR MAGALHAES DE MACEDO, 

JEIKSON PEDRO DE ARRUDA, JOAZINHO CORREA DE AMERCE, 

JONATAS MENDES ALVARENGA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, 

KLEOMAR PEREIRA DA SILVA, LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA, 

MARCOS MAXIMO SANTANA, MARIO MARCIO MORAES DA SILVA, 

MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE, MILTON FERNANDES DE JESUS, OZAIR 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR, PATRÍCIO DA SILVA, PAULO CESAR 

DIAS DOS SANTOS, PEDRO AMERICO DE ALCANTARA ORDANO, RENAN 

DE OLIVEIRA, RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA, SINDYLAN BARBOSA 

DA CRUZ, VALTUIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, WAGNER LUIZ CABRAL 

LOUBET, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Vistos,

Trata-se de pleito de transferência formulado pelo segregado Paulo Cesar 

Dias dos Santos para sua Comarca de origem, sobre o que Ministério 

Público manifestou favoravelmente ao pleito.

Muito bem.

Situando a questão, noto que o segregado veio da Comarca de Cuiabá/MT 
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(PCE) por medida temporária de segurança, conforme ofício oriundo do 

CDP sob o n. 310/CDP/18-alb.

Com efeito, destaco que a capacidade projetada para o Centro de 

Detenção Provisória - CDP de Juína para acolher os presos é de 152 

(cento e cinquenta e duas) pessoas, e atualmente conta com a lotação 

acima da projetada contendo MAIS DE 247 (duzentos e quarenta e sete) 

presos entre provisórios e definitivos.

Destarte, PROCEDA-SE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, o recambiamento 

do preso PAULO CESAR DIAS DOS SANTOS à Comarca de origem.

Para tanto, OFICIE-SE à SEJUDH e ao Diretor do Centro de Detenção 

Provisória - CDP para adotar as providências necessárias quanto ao 

recambiamento do segregado.

CUMPRA-SE, servindo a presente como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120060 Nr: 1436-77.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO(A) DO(A) RÉU/RÉ PARA, NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR SEUS MEMORIAIS/ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 3473-48.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DANIEL VICENTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de LUCAS DANIEL VICENTE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da Lei n. 

9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 27 de outubro de 2014 (fl. 32-34).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 40-47.

 Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas, oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado, 

culminando em alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público 

pugnado pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e a 

Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

07), termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09), termos de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 11/12), boletim de 

ocorrência (f. 18), bem como laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 

19).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, embora o acusado não tenha sido interrogado em juízo, na 

Depol confessou a autoria delitiva, afirmando que “estava de motocicleta 

na noite de sábado (...) e realizou manobras perigosas; Que ingeriu bebida 

alcoólica” (f. 12).

 Ademais, a testemunha Rafael Ortiz Batalha, policial militar, narrou em 

juízo, grosso modo, que avistou o acusado realizando manobras 

perigosas com sua motocicleta, bem como após a abordagem, constatou 

que o acusado estava em visível estado de embriaguez, depoimento 

corroborado pela testemunha, policial militar, Flademir Antonio de Souza.

Ainda, o laudo de dirigir sob influência de álcool de f. 19 demonstra de 

forma clara que o acusado no dia dos fatos estava apresentando vários 

sinais de embriaguez, estando não só com os olhos avermelhados, como 

também exalava odor alcoólico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ALTERAÇÃO DO ART. 306 PELA LEI Nº 

12.760/2012 - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O 

TESTE DE ALCOOLEMIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.- A Lei nº 

12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB de molde a possibilitar a 

comprovação do estado de embriaguez por meios de prova que não 

apenas o exame etilométrico, ou seja, através de sinais que indiquem, na 

forma disciplinada pelo Contran (Resolução nº 432/13), alteração da 

capacidade psicomotora, a saber, exame clínico, perícia, vídeo, prova 

testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.- 

Constatando-se, por meio das provas dos autos, que o apelante conduzia 

seu veículo automotor com capacidade motora alterada em razão da 

influência de álcool, impossível a sua absolvição”. (APR nº 

10120130010164001 MG, Câmaras Criminais / 2ª Câmara Criminal, Rel. 

Beatriz Pinheiro Caires. j. 11.09.2014, DJe 22.09.2014).

Sendo assim, o laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 19), somado a 

confissão extrajudicial do acusado e depoimentos testemunhais 

demonstram de forma inarredável a prática do crime descrito na peça 

acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LUCAS DANIEL VICENTE DE OLIVEIRA, 

como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da Lei n. 

9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE
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Inexistem atenuantes.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, uma 

vez que o réu estava utilizando veículo sem possuir permissão para dirigir 

ou carteira de habilitação, razão por que aumento a pena em 1/6 (um 

sexto) e alcanço uma pena provisória de 7 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (sete) meses 

de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação, DETERMINO, caso ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de 

sua utilização pelo prazo de 3 (três) meses. Caso não, PROÍBO o acusado 

de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO o réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação da Advogada Dativa Dra. Jaqueline de Ângelo 

Nascimento para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 05 URH’s, 

expedindo a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

 EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 68, ANOTANDO-SE 

no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas à e. CGJ.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

o

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102612 Nr: 3472-63.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Luiz Krombauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de PLINIO LUIZ KROMBAUER, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 03 de novembro de 2014 (fl. 34/35).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 39-42.

 Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas, oportunidade em que o acusado foi interrogado, culminando 

em alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela 

condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e a Defesa, por 

sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

07), termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09, 11), termos de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 12/13), boletim de 

ocorrência (f. 19), bem como laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 

20).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando em juízo, 

grosso modo, que no momento da abordagem policial estava embriagado.

 A testemunha Adair Pinto Cabral, policial militar, narrou em juízo, grosso 

modo, que foi acionado para atender a ocorrência, chegando ao local 

constatou que o acusado bateu em uma carreta com seu veículo, bem 

como estava em visível estado de embriaguez.

 Ademais, o laudo de dirigir sob influência de álcool de f. 20 demonstra de 

forma clara que o acusado no dia dos fatos estava apresentando vários 

sinais de embriaguez, estando não só com os olhos avermelhados, como 

também exalava odor alcoólico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ALTERAÇÃO DO ART. 306 PELA LEI Nº 

12.760/2012 - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O 

TESTE DE ALCOOLEMIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.- A Lei nº 

12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB de molde a possibilitar a 

comprovação do estado de embriaguez por meios de prova que não 

apenas o exame etilométrico, ou seja, através de sinais que indiquem, na 

forma disciplinada pelo Contran (Resolução nº 432/13), alteração da 

capacidade psicomotora, a saber, exame clínico, perícia, vídeo, prova 

testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.- 

Constatando-se, por meio das provas dos autos, que o apelante conduzia 

seu veículo automotor com capacidade motora alterada em razão da 

influência de álcool, impossível a sua absolvição”. (APR nº 

10120130010164001 MG, Câmaras Criminais / 2ª Câmara Criminal, Rel. 

Beatriz Pinheiro Caires. j. 11.09.2014, DJe 22.09.2014).

Sendo assim, o laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 20), somado a 

confissão do acusado e depoimento testemunhal demonstra de forma 

inarredável a prática do crime descrito na peça acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu PLINIO LUIZ KROMBAUER, como incurso, 

nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.
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PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem atenuantes.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, uma 

vez que o réu estava utilizando veículo sem possuir permissão para dirigir 

ou carteira de habilitação, razão por que aumento a pena em 1/6 (um 

sexto) e alcanço uma pena provisória de 7 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (sete) meses 

de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação, DETERMINO, caso ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de 

sua utilização pelo prazo de 3 (três) meses. Caso não, PROÍBO o acusado 

de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO o réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação da Advogada Dativa Dra. Andréia Oliveira Lima 

para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s, expedindo 

a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 1776-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERSON DE SOUZA RIBAS, VULGO 

HIP-HOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de VANDERSON DE SOUZA RIBAS, vulgo “HIP HOP”, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da 

Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 27 de outubro de 2014 (fl. 38/39).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 43-46.

 Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas duas 

testemunhas, procedendo-se com o interrogatório do acusado.

Ato seguinte, o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando 

pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (f. 86) e a 

Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado (fl. 88/89).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

08), termos de depoimentos e declarações (fl. 09/10), termos de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 17), boletim de ocorrência 

(f. 19/20), bem como laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 21).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, embora o acusado tenha permanecido em silêncio em juízo, 

na Depol confessou a autoria delitiva afirmando que “estava pilotando uma 

motocicleta Honda Biz; Que foi abordado pelos policiais e após revista 

declarou aos mesmos que não possuía habilitação (...); que havia ingerido 

duas latas de cerveja no período da tarde” (f. 17).

 A testemunha Eder Lucas da Silva, policial militar, ratificou em juízo suas 

declarações prestadas extrajudicialmente, ocasião em que declarou que 

“ao realizar a abordagem ao condutor, foi constatado que o mesmo não 

possui CNH (...). Relatou ainda que ingeriu bebida alcoólica” (f. 10).

Ademais, o laudo de dirigir sob influência de álcool de f. 21 demonstra de 

forma clara que o acusado no dia dos fatos estava apresentando vários 

sinais de embriaguez, estando não só com os olhos avermelhados, como 

também exalava odor alcoólico e dificuldade no equilíbrio.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ALTERAÇÃO DO ART. 306 PELA LEI Nº 

12.760/2012 - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O 

TESTE DE ALCOOLEMIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.- A Lei nº 

12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB de molde a possibilitar a 

comprovação do estado de embriaguez por meios de prova que não 

apenas o exame etilométrico, ou seja, através de sinais que indiquem, na 

forma disciplinada pelo Contran (Resolução nº 432/13), alteração da 

capacidade psicomotora, a saber, exame clínico, perícia, vídeo, prova 

testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.- 

Constatando-se, por meio das provas dos autos, que o apelante conduzia 

seu veículo automotor com capacidade motora alterada em razão da 

influência de álcool, impossível a sua absolvição”. (APR nº 

10120130010164001 MG, Câmaras Criminais / 2ª Câmara Criminal, Rel. 

Beatriz Pinheiro Caires. j. 11.09.2014, DJe 22.09.2014).

Sendo assim, o laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 21), somado a 

confissão extrajudicial do acusado e depoimento testemunhal demonstram 

de forma inarredável a prática do crime descrito na peça acusatória.
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Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu VANDERSON DE SOUZA RIBAS, vulgo 

“HIP HOP”, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, 

da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem atenuantes.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, uma 

vez que o réu estava utilizando veículo sem possuir permissão para dirigir 

ou carteira de habilitação, razão por que aumento a pena em 1/6 (um 

sexto) e alcanço uma pena provisória de 7 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (sete) meses 

de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação, DETERMINO, caso ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de 

sua utilização pelo prazo de 3 (três) meses. Caso não, PROÍBO o acusado 

de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO o réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação do Advogado Dativo Dr. Nader Thomé Neto para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 05 URH’s, expedindo a certidão 

de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento 

n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103533 Nr: 4196-67.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILSON CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de VENILSON CABRAL, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, I, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 05 de maio de 2015 (fl. 40/41).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 47/48.

 Em audiência de instrução e julgamento foi inquirida uma testemunha, 

oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado, culminando em 

alegações finais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado pela 

condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e a Defesa, por 

sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

07), termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09), termos de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 12), boletim de ocorrência 

(f. 20), bem como laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 22).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos.

 Inicialmente, noto que o acusado negou a autoria delitiva, justificando na 

Depol, que “perdeu a direção e acelerou o veículo vindo a colidir na cerca 

da creche”, porém nega ter ingerido bebida alcoólica (f. 12).

Por outro lado, a testemunha Nelson Conceição de Sousa, policial militar, 

narrou em juízo, grosso modo, que foi acionado para atender a ocorrência, 

chegando ao local constatou que a mureta estava derrubada e o carro do 

acusado dentro do pátio da creche, momento em que se recusou a 

realizar o teste do bafômetro. Todavia, o acusado estava em visível 

estado de embriaguez, com olhos vermelhos, dificuldade na fala e não 

conseguia ficar em pé.

 Ademais, o laudo de dirigir sob influência de álcool de f. 22 demonstra de 

forma clara que o acusado no dia dos fatos estava apresentando vários 

sinais de embriaguez, estando não só com os olhos avermelhados, como 
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também exalava odor alcoólico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ALTERAÇÃO DO ART. 306 PELA LEI Nº 

12.760/2012 - POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O 

TESTE DE ALCOOLEMIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.- A Lei nº 

12.760/2012 alterou o art. 306 do CTB de molde a possibilitar a 

comprovação do estado de embriaguez por meios de prova que não 

apenas o exame etilométrico, ou seja, através de sinais que indiquem, na 

forma disciplinada pelo Contran (Resolução nº 432/13), alteração da 

capacidade psicomotora, a saber, exame clínico, perícia, vídeo, prova 

testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.- 

Constatando-se, por meio das provas dos autos, que o apelante conduzia 

seu veículo automotor com capacidade motora alterada em razão da 

influência de álcool, impossível a sua absolvição”. (APR nº 

10120130010164001 MG, Câmaras Criminais / 2ª Câmara Criminal, Rel. 

Beatriz Pinheiro Caires. j. 11.09.2014, DJe 22.09.2014).

Sendo assim, o laudo de dirigir sob influencia de álcool (f. 22), somado ao 

depoimento testemunhal demonstra de forma inarredável a prática do 

crime descrito na peça acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu VENILSON CABRAL, como incurso, nas 

penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, I, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem atenuantes.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, I, da Lei n. 9.503/97, uma 

vez que o réu causou grave dano patrimonial a terceiros, razão por que 

aumento a pena em 1/6 (um sexto) e alcanço uma pena provisória de 7 

(sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (sete) meses 

de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação, DETERMINO, caso ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de 

sua utilização pelo prazo de 3 (três) meses. Caso não, PROÍBO o acusado 

de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO o réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 46, ANOTANDO-SE 

no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas à e. CGJ.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104250 Nr: 4593-29.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO CHALEGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de SAULO CHALEGA DA SILVA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 05 de maio de 2015 (fl. 36/37).

 Citado, a acusado apresentou defesa prévia à fl. 41-43.

 Em audiência de instrução e julgamento foi inquirida uma testemunha, 

procedendo-se com o interrogatório do acusado, culminando em 

alegações finais pelas partes, tendo o Representante do Ministério Público 

requerido a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e a 

Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado (f. 50-52).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

07), termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09), termos de 
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qualificação, vida pregressa e interrogatório do acusado (f. 11/12), boletim 

de ocorrência (f. 19), bem como teste de alcoolemia (f. 20).

DA AUTORIA

Igualmente a autoria do delito encontra-se totalmente comprovada nos 

autos. Afinal, o réu confessou a autoria delitiva em juízo afirmando, grosso 

modo, que estava dirigindo sua moto e havia ingerido bebida alcoólica.

 Sendo assim, o teste de alcoolemia (f. 20), somado a confissão em juízo 

do acusado demonstra de forma inarredável a prática do crime descrito na 

peça acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu SAULO CHALEGA DA SILVA, como 

incurso, nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem atenuantes.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, uma 

vez que o réu estava utilizando veículo sem possuir permissão para dirigir 

ou carteira de habilitação, razão por que aumento a pena em 1/6 (um 

sexto) e alcanço uma pena provisória de 7 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (sete) meses 

de detenção e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação, DETERMINO, caso ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de 

sua utilização pelo prazo de 3 (três) meses. Caso não, PROÍBO o acusado 

de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Antonio Valdenir Caliare 

para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. EXPEÇA-SE 

a respectiva certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107632 Nr: 1400-69.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO LUIS KRONBAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de PLINIO LUIS KRONBAUER, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 06 de julho de 2015 (fl. 37/38).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à f. 46-53.

 Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, 

oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado, culminando em 

alegações finais orais pelas partes, tendo o Ministério Público pugnado 

pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia e a Defesa, 

por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

Auto de prisão em flagrante (f. 06), termos de depoimentos e declarações 

(fl. 07-10), boletim de ocorrência (f. 12), laudo de dirigir sob influência de 

álcool (f. 13) e termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do 

acusado (fl. 15/16).

 DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o réu confessou durante a fase inquisitorial a prática delitiva, 

relatando, que: “(...) confessa ter ingerido bebida alcoólica no bar do 

“Nego”, que não sabe quantas cervejas bebeu, que confessa que estava 

dirigindo embriagado (...)” (f. 16).

Ademais, as testemunhas Adair Pinto Cabral, Policial Militar, narrou em 

juízo, grosso modo, que ao efetuar a abordagem do acusado, constatou 

que o mesmo estava em visível estado de embriaguez, com forte odor 
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alcoólico e dificuldade da fala, o que foi corroborado pela testemunha 

Abenildes Evangelista Santana.

 Sendo assim, o laudo de constatação (f. 13), somado a confissão do 

acusado durante a fase inquisitorial e depoimento em juízo das 

testemunhas demonstra de forma inarredável a prática do crime descrito 

na peça acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu PLINIO LUIS KRONBAUER, como incurso, 

nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não apresentou Carteira 

Nacional de Habilitação, DETERMINO, caso ele tenha adquirido, a 

SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso não, 

PROÍBO o acusado de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

 A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 45, ANOTANDO-SE 

no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas à e. CGJ.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92343 Nr: 392-28.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL GARCIA DOS REIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de DURVAL GARCIA DOS REIS JUNIOR, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 23 de maio de 2013 (f. 57/58).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à f. 63-65.

 Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, 

oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado (f. 77).

Ato seguinte, o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando 

pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fl. 92/93).

 A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando também 

pela absolvição do acusado (fl. 94-96).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

Auto de prisão em flagrante (f. 08), termos de depoimentos e declarações 

(fl. 09-12, 14), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do 

acusado (fl. 31/32), boletim de ocorrência (f. 41) e auto de constatação (f. 

43).

 DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos.

 Embora o réu tenha negado a autoria delitiva na fase extrajudicial, as 

testemunhas Ronildo Bruno dos Santos e Heryk Henryk de Deus Pereira, 

Policiais Militares, narraram em juízo, grosso modo, que estavam no 

COPOM confeccionando boletim de ocorrência de outra pessoa, quando o 

acusado chegou dirigindo seu veículo em visível estado de embriaguez.

Sendo assim, o laudo de constatação (f. 43), somado aos depoimentos em 

juízo das testemunhas demonstra de forma inarredável a prática do crime 

descrito na peça acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 
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para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu DURVAL GARCIA DOS REIS JUNIOR, 

como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Considerando que o réu apresentou Carteira Nacional de Habilitação, 

determino a SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 (dois) meses.

 A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação da Advogada Dativa Dra. Hilonês Nepomuceno 

para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s, expedindo 

a certidão de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 49018 Nr: 3163-18.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 14 de agosto de 2009 (f. 42).

 Citado por edital (54), o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do 

CPP (f. 64). Após citação pessoal (f. 67), o réu apresentou defesa prévia 

às fl. 69-76.

 Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma testemunha, 

procedendo-se com o interrogatório do acusado, culminando em 

alegações finais orais pelas partes, tendo o representante do Ministério 

Público pugnado pela condenação do acusado nos exatos termos da 

denúncia e a Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

Auto de prisão em flagrante (f. 12), termos de depoimentos e declarações 

(fl. 13/14), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do 

acusado (fl. 16/17), boletim de ocorrência (f. 21) e teste de alcoolemia (f. 

21).

 DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, embora o réu tenha permanecido em silêncio em juízo, na 

Depol confessou a prática delitiva, relatando que: “(...) havia ingerido 

bebida alcoólica (...)” (f. 17).

As testemunhas Arides Rodrigues Lemes Junior e Jezimiel Barbosa de 

Castro, Policiais Militares, narraram na Depol que “ao abordar o condutor, 

foi constatado que o mesmo apresentava estar em visível estado de 

embriaguez” (f. 14).

Com efeito, o teste de alcoolemia constatou a presença de 1,03 MG/L (f. 

21) de álcool.

Sendo assim, embora não tenha sido produzida nenhuma prova na fase 

judicial, o teste de alcoolemia realizado se mostra plenamente admitido 

como meio de prova para efeitos de condenação.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 306 CTB – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA 

AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL – ETILÔMETRO – POSSIBILIDADE - 

PROVA IRREPETÍVEL COLHIDA NA FASE POLICIAL QUE SE EMOLDURA 

NA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 155, PARTE FINAL, DO CPP – RECURSO 

DESPROVIDO - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 

Apesar da única testemunha inquirida em Juízo, não se recordar dos 

fatos, e diante da ausência de interrogatório do réu, o teste do etilômetro é 

plenamente admitido como meio de prova para a condenação ao delito 

previsto no artigo 306 do CTB; de fato, não é admitida condenação 

fundamentada, apenas, em elementos informativos colhidos na fase 

investigatória, todavia, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas 

caracterizam exceção a essa regra (art. 155, parte final, do CP), sendo 

este o caso dos autos, em que se realizou o exame de alcoolemia, no qual, 

o réu exarou sua assinatura, inexistindo impugnação a essa prova. (TJ-MT 

- APL: 00099229720128110055 145960/2016, Relator: DRA. Ana Cristina 

Silva Mendes, Data de Julgamento: 31/01/2017, Primeira Câmara Criminal, 

Data de Publicação: 21/02/2017) (grifo nosso)
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Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS, como 

incurso, nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não apresentou Carteira 

Nacional de Habilitação, DETERMINO, caso ele tenha adquirido, a 

SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 (dois) meses. Caso não, 

PROÍBO o acusado de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

 A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 68, ANOTANDO-SE 

no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas à e. CGJ.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 2047-98.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO NARDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de CRISTIANO NARDOTTO, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 01 de julho de 2014 (f. 46).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à f. 52/53.

 Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, 

oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado, culminando em 

alegações finais orais pelo representante do Ministério Público o qual 

requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fl. 

81 e 88).

 A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando também 

pela absolvição do acusado (fl. 91-93).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

Auto de prisão em flagrante (f. 09), termos de depoimentos e declarações 

(fl. 10-13), auto de apreensão (f. 15), termo de qualificação, vida 

pregressa e interrogatório do acusado (fl. 17/18), boletim de ocorrência (f. 

31) e laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 33).

 DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o réu confessou durante a fase inquisitorial a prática delitiva, 

relatando, que: “(...) consumiu bebida alcoólica; Que afirma que bebeu 

duas latinhas em um bar (...)” (f. 14).

Ademais, a testemunha Rodrigo Araújo, Policial Militar, narrou em juízo, 

grosso modo, que foi acionado para atender uma ocorrência de acidente 

de trânsito e ao chegar ao local constatou que o acusado estava 

visivelmente embriagado.

Sendo assim, o laudo de constatação (f. 33), somado a confissão do 

acusado durante a fase inquisitorial e depoimento em juízo da testemunha 

demonstra de forma inarredável a prática do crime descrito na peça 

acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE 

TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O 

crime do artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a 

demonstração de potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para 

sua configuração a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em 

via pública, sob efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua 

capacidade psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das 

testemunhas que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam 

para a autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu CRISTIANO NARDOTTO, como incurso, 

nas penas do art. 306, “caput”, da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.
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1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Considerando que o réu informou que possui Carteira Nacional de 

Habilitação determino a SUSPENSÃO de sua utilização pelo prazo de 2 

(dois) meses.

 A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. Flavio Lemos Gil para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s, expedindo a certidão 

de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento 

n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 49815 Nr: 2186-02.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERGSON COLETTE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de WERGSON COLETTE ROSA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 29, 

caput, do CP.

 A denúncia foi recebida no dia 22 de junho de 2004 (f. 35).

 Após ser citado por edital (f. 120) o acusado não apresentou defesa 

prévia, sendo determinado o desmembramento do processo em relação ao 

acusado à f. 216, posteriormente suspendeu-se o transcurso do prazo 

prescricional (f. 219).

 Citado pessoalmente à f. 243, vº, o acusado apresentou defesa preliminar 

(fl. 235-241).

 Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas três 

testemunhas, procedendo-se com o interrogatório do acusado (fl. 266 e 

275).

Ato seguinte, o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando 

pela condenação do acusado nos termos da exordial (fl. 278-282). A 

defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito 

capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

05/06), termos de depoimentos e declarações (fl. 07), auto de apreensão 

(f. 14-16), auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 23), 

termo de verificação de instrumento (f. 25) e boletim de ocorrência (fl. 

26/27).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o réu confessou a prática delitiva em juízo, relatando, grosso 

modo, que estava vindo para Juína e Gilberto pediu carona. Relata que 

ficou sabendo que Gilberto estava armado quando ficaram atolados, 

momento em que colocou a bolsa contendo a arma dentro da sua bolsa. 

Relata que quando foram abordados pela polícia sabia que a arma estava 

na sua bolsa, mas que a arma era de Gilberto.

Nessa toada foi o depoimento em juízo do Investigador de Polícia Gustavo 

dos Reis Amorielo, ao narrar, grosso modo, que ao realizar a abordagem 

constatou que o acusado estava transportando a arma de fogo e as 

munições em seu veículo.

Vejo que a potencialidade lesiva da arma e das munições apreendidas 

restaram devidamente verificadas, podendo ser utilizadas eficazmente 

para produzirem tiros, bem como restou verificado que a arma estava com 

numeração raspada (Termo de Verificação de Instrumento, f. 25).

 Asssim, a confissão em juízo do acusado somada ao depoimento 

testemunhal demonstra de forma inarredável a prática do crime previsto no 

artigo art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

 Ressalto, ainda, que o crime em análise é delito de perigo abstrato, em 

que a lei presume de forma abstrata a existência do risco causado à 

coletividade por parte de quem, sem autorização transporta arma de fogo. 

Sendo, portanto irrelevante a sua utilização ou destinação, 

aperfeiçoando-se a conduta típica independentemente de resultado.

Julgado que orienta a questão:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM 

NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – PRIMEIRO 

APELANTE – ABSOLVIÇÃO – PORTE INOCORRENTE – CARONA – 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COAUTORIA – 

TRANSPORTANDO A ARMA COM O COACUSADO PARA SUPOSTAMENTE 

VENDE-LAS OU DEVOLVE-LAS – CONHECEDOR DO TRANSPORTE DAS 

ARMAS – PRETENSÃO DE AMBOS OS RECORRENTES – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – 

IMPOSSIBILIDADE – ARMA DE NUMERAÇÃO RASPADA – TIPO PENAL DO 

ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003 – RECURSOS 

DESPROVIDOS. O crime de porte ilegal de arma de fogo trata-se de delito 

de mera conduta, razão pela qual não se exige resultado para a 

consumação, pois se cuida de crime de perigo abstrato. In casu, o simples 

fato do recorrente estar de carona com o corréu com a ciência de que 
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este portava arma de fogo com numeração raspada, configura o crime 

previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei do Desarmamento. 

Basta a mera conduta de portar arma de fogo sem autorização e em 

desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado. 

Conduta agravada pelo legislador nos casos em que a arma não puder ser 

identificada dada a dificuldade de controle. (TJ-MT - APL: 

00010272520068110002 69346/2013, Relator: DES. Rui Ramos Ribeiro, 

Data de Julgamento: 11/03/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de 

Publicação: 17/03/2014)” (grifo nosso)

Por fim, mostra-se “(...) perfeitamente possível a existência de concurso 

de agentes na posse ou porte compartilhado de arma de fogo, pois, dos 

autos, ficou assente que os agentes, em comunhão de desígnios, tinham 

ciência da presença das armas e da plena disponibilidade para usá-las” 

(Processo nº 032523/2014 (192792/2016), 1ª Câmara Criminal do TJMA, 

Rel. João Santana Sousa. DJe 21.11.2016), afastando a tese defensiva de 

impossibilidade de coautoria no crime.

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não 

pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em 

favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o 

decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e 

legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu WERGSON COLETTE ROSA nas penas 

do art. 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, c/c art. 29, caput, do CP.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:

Pena: reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

1º FASE

 Analisando 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 antecedentes criminais;

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: são típicas do crime;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: do crime foram comuns ao tipo penal;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem agravantes.

Atenuantes: Embora esteja presente a circunstância atenuante da 

confissão espontânea, DEIXO diante da vedação de se reduzir a pena 

aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

3ª FASE

Não havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a 

DEFINITIVA a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

 A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 

2º, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritivas de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena.

DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da 

substituição por PRD.

ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista ser pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE a guia de execução definitiva;

02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;

06) ENCAMINHE-SE a arma e as munições apreendidas nos autos ao 

Comando do Exército para a devida destruição, na forma dos artigos 25 da 

Lei nº 10.826/03 e 65 do Decreto nº 5.123/04.

 07) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento 

da multa ou comprovar sua impossibilidade, caso em que a execução 

ficará suspensa até a data do seu livramento, observando-se o art. 1.598 

e seguintes da CNGC.

08) PROVIDÊNCIAS quanto à execução da multa.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92192 Nr: 223-41.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

BRUNO MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do art. 303, caput, e art. 306, caput, ambos da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 24 de julho de 2013 (f. 74/75).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia às fl. 84/85.

Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as vítimas e uma 

testemunha.

 Ato seguinte, o Ministério Público apresentou memoriais finais, requerendo 

a condenação do acusado nos termos da exordial acusatória (fl. 

105-108).

 A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais pugnando pela 

absolvição do acusado e, subsidiariamente em caso de condenação pela 

aplicação da atenuante da confissão (fl. 111-115).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

08), termos de depoimentos e declarações (fl. 11-14, 17, 25/26), auto de 

constatação (f. 31-33), bem como termo de qualificação, vida pregressa e 

interrogatório (fl. 34/35).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o acusado confessou a autoria delitiva declarando em juízo, 

grosso modo, que estava dirigindo embriagado e colidiu com as vítimas 

que estavam na rotatória .

Nessa toada, a vítima Mariana de Jesus Christiano declarou em juízo, 

grosso modo, que estava de moto com sua filha, momento em que ao 

fazer o contorno da rotatória, o acusado a atingiu causando alguns 

arranhões. Relatou, ainda, que o acusado prestou socorro, bem como 

arcou com as despesas médicas e prejuízos ocasionados na moto.

Harmoniosamente foi o depoimento em juízo da vítima Ariany Christiano 

Magalhães, a qual corroborou o depoimento da vítima Mariana, 

acrescentando que machucou a perna.

A testemunha Wanderléia Pereira da Silva, policial militar, declarou em 

juízo, grosso modo, que foi acionada para atender uma ocorrência de 

acidente de trânsito, chegando ao local constatou que as vítimas estavam 

com algumas escoriações e o acusado apresentava sinais de embriaguez, 
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tais como desordem nas vestes, fala arrastada, olhos avermelhados, 

estando pouco alterado, momento em que se recusou a fazer o teste do 

bafômetro.

Ademais, os Exames de Corpo de Delito e Mapas Topográficos para 

Localização de Lesões (fl. 23/24 e 29/30) descrevem os ferimentos 

sofridos pelas vítimas, demonstrando que as vítimas tiveram hematomas e 

entorse.

Por fim, o laudo de dirigir sob influência de álcool de f. 32 demonstra de 

forma clara que o acusado no dia dos fatos estava apresentando vários 

sinais de embriaguez, estando não só com os olhos avermelhados, como 

também sonolência, desordem nas vestes, exalava odor alcoólico e 

dificuldade no equilíbrio.

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria dos crimes. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu BRUNO MARTINS DOS SANTOS como 

incurso nas penas do art. 303, caput, e art. 306, caput, ambos da Lei n. 

9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

DO CRIME DO ART. 303, CAPUT, DO CTB

 Pena - detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: grave, uma vez que o acusado havia ingerido bebida 

alcoólica (f. 32);

7) consequências: mínimas, uma vez que a vítima teve lesões leves;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 09 (nove) 

meses de detenção e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

 DO CRIME DO ART. 306, CAPUT, DO CTB

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 3 (três) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 6 (seis) meses 

de detenção e 10 (dez) dias-multa e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

DO CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, 

excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma 

pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, e 6 (seis) meses de suspensão/proibição de se obter permissão 

ou habilitação para dirigir veículo automotor, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

SUSPENDO a carteira de habilitação do réu pelo prazo de 6 (seis) meses.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, que deverão 

ser fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo 

de Pena.

DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da aplicação 

da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre na forma da lei.

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser promovida a 

suspensão dos direitos políticos;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

Tendo em vista a atuação do Advogado Dativo Dr. Eder Hermes para 

defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento 

dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s, expedindo a certidão 

de honorários dativos. ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento 

n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da CNGC/2017, feitas as 

comunicações semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103863 Nr: 4379-38.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO BASSAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de MAURILIO BASSAROTO, qualificado nos autos, como incurso 

nas penas do art. 303, caput, c/c 291, § 1º, I, art. 298, III, art. 304, caput, e 

art. 306, caput, todos da Lei n. 9.503/97.

 A denúncia foi recebida no dia 05 de maio de 2015 (fl. 62-64).

 Citado, o acusado apresentou defesa prévia à fl. 69-74.

 Em audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima, procedendo-se 

com o interrogatório do acusado, culminando em alegações finais orais do 

Ministério Público que pugnou pela condenação do acusado nos termos da 

exordial acusatória.

Ato seguinte, a Defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais 

pugnando pela absolvição do acusado (fl. 84-86).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
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A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 

07), termos de depoimentos e declarações (fl. 08/09, 11 e 13/14), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 20), teste de alcoolemia (f. 

30) e boletim de ocorrência (f. 31/33).

DA AUTORIA

Da mesma forma, a autoria delitiva está sobejamente comprovada nos 

autos. Afinal, o acusado confessou a autoria delitiva afirmando em juízo, 

grosso modo, que estava falando ao celular quando ultrapassou a moto e 

bateu com o retrovisor na vítima, porém afirma que não viu, negando não 

ter prestado socorro, pois retornou ao local quando foi avisado. Relatou, 

ainda, que havia ingerido bebida alcoólica.

 Com efeito, a vítima Vanderlei Bernardes Prestes relatou em juízo, grosso 

modo, que o acusado o ultrapassou com seu carro e bateu o retrovisor no 

guidão de sua moto o derrubando no chão, causando lesões na perna e 

braço. Relatou, ainda, que o acusado no momento não prestou socorro, só 

retornou após 10 minutos em razão dos motoqueiros irem atrás dele. 

Após, afirma que o acusado custeou as despesas médicas e prejuízos 

ocasionados na moto.

Harmoniosamente, a testemunha Célio Sampaio de Moura relatou em juízo, 

grosso modo, que viu o acidente e o acusado tentando fugir do local, 

momento em que o acusado já estava a certa distância quando se 

deslocou com algumas pessoas cercaram o carro e retiraram a chave do 

veículo do acusado, acrescentado que ele aparentava estar embriagado.

Ademais, o Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para 

Localização de Lesão (fl. 17/18) descrevem os ferimentos sofridos pela 

vítima, o qual demonstra que teve várias escoriações.

Sendo assim, o teste de alcoolemia (1,09 mg/L) de f. 30, somado aos 

depoimentos testemunhais demonstram de forma inarredável a prática do 

crime descrito na peça acusatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO - ART. 306 DO CTB, COM REDAÇÃO 

DA LEI Nº 11.705/2008 - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - AUSÊNCIA DE 

EXAME DE ALCOOLEMIA - AFERIÇÃO DA DOSAGEM - ELEMENTAR DO 

TIPO - SUBSTITUIÇÃO POR EXAME CLÍNICO - IMPOSSIBILIDADE - 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1) Ex vi do disposto no art. 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 11.705/2008, e no art. 

2º do Decreto nº 6.488/2008, para a caracterização do crime de 

embriaguez ao volante, é necessária a comprovação de concentração de 

álcool por litro de sangue igual ou superior a seis decigramas ou a três 

décimos de miligrama por litro de ar expelido dos pulmões, aquele aferível 

por meio de exame de sangue e este por meio de aparelho de ar alveolar 

pulmonar (etilômetro). 2) Assim, a embriaguez somente poderá ser 

comprovada, nos limites previstos em lei, por prova técnica 

consubstanciada no exame de sangue ou no teste do etilômetro, o qual 

não poderá ser suprido por exame clínico ou por prova testemunhal. 3) 

Recurso improvido. (Apelação nº 0025264-80.2008.8.03.0001 (21164), 

Câmara Única do TJAP, Rel. Luiz Carlos. unânime, DJe 06.03.2012). (grifo 

nosso)

Desse modo, tendo em vista o conjunto harmônico de provas colhidas nos 

autos, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não 

socorrendo em favor do acusado qualquer causa excludente ou de 

isenção de pena, o decreto condenatório, na espécie, se revela como o 

único caminho justo e legal a ser trilhado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu MAURILIO BASSAROTO, como incurso, 

nas penas do art. 303, caput, c/c 291, § 1º, I, c/c art. 298, III, art. 304, 

caput, e art. 306, caput, todos da Lei n. 9.503/97.

 Passo à dosimetria da pena.

DO DELITO DO ART. 303, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: graves, uma vez que o acusado havia ingerido bebida 

alcoólica (f. 30);

7) consequências: ínsitos ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: não foi decisivo ou mesmo facilitador à ação 

criminosa.

Considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 3 (três) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem atenuantes.

RECONHEÇO a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97, uma 

vez que o réu estava utilizando veículo sem possuir permissão para dirigir 

ou carteira de habilitação, razão por que aumento a pena em 1/6 (um 

sexto) e alcanço uma pena provisória de 10 (dez) meses e 15 (quinze) 

dias de detenção e 3 (três) meses de suspensão/proibição de se obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 10 (dez) meses 

e 15 (quinze) dias de detenção e 3 (três) meses de suspensão/proibição 

de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

DO DELITO DO ART. 304, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97

PENA - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não 

constituir elemento de crime mais grave.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;

6) circunstâncias: ínsitos ao tipo penal;

7) consequências: ínsitos ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: não foi decisivo ou mesmo facilitador à ação 

criminosa.

Considerando a ausência de uma circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

2ª FASE

Inexistem atenuantes ou agravantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 06 (seis) meses 

de detenção.

DO DELITO DO ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97

PENA: detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;

2) antecedentes: inexistem;

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) motivos: ínsitos ao tipo penal;
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6) circunstâncias: típicas do crime;

7) consequências: comuns ao tipo penal;

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) 

meses de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para 

dirigir veículo automotor.

2ª FASE

Inexistem atenuantes ou agravantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 6 (seis) meses 

de detenção e 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.

DO CONCURSO MATERIAL

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, 

excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma 

pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, e 5 (cinco) meses de suspensão/proibição de se 

obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

Tendo em vista que na data dos fatos o réu não possuía Carteira Nacional 

de Habilitação, DETERMINO, caso ele já tenha adquirido, a SUSPENSÃO de 

sua utilização pelo prazo de 5 (cinco) meses. Caso não, PROÍBO o 

acusado de obter permissão ou habilitação pelo mesmo prazo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, nos moldes 

do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO o réu o direito de apelar em 

liberdade.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam a ré a 

ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, que deverão 

ser fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo 

de Pena.

DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, por conta da 

aplicação da PRD.

ISENTO o réu do pagamento das custas e despesas processuais, haja 

vista ser o condenado pobre, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via 

INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 68, ANOTANDO-SE 

no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas à e. CGJ.

 P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO VARGAS 30523432895 (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-95.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON EICHENBERG VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON EICHENBERG VARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 12:00H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ARCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 13:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO PADILHA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 13:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-42.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 12:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TEOFILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 12:20H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE FERNANDO RODRIGUES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-93.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUIS RIGODANZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 13:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/07/2018 às 13:40H.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125782 Nr: 4811-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA NUNES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA RISCAROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA BISPO GOLO - 

OAB:20.634/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seu advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/06/2018 às 13:30H.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103663 Nr: 4264-17.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISMAR GONÇALVES FERREIRA, 

VULGO "CABELO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte denunciada, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/06/2018 às 14:30H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119390 Nr: 1043-55.2016.811.0025

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte denunciada, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 21/06/2018 às 15:30H. Deverá trazer suas testemunhas 

independente de intimação.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 050/2.018- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL 

D’ OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que a Servidora Sonia Barboza Silva de Paula, Gestora 

Judiciária da Secretaria da 2ª Vara, apresentou atestado médico para o 

período de 11 a 14/6/2018;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR a servidora KÁTIA FERNANDA PEREIRA MORETTI, Técnica 

Judiciária, matrícula 8760, para exercer a função de GESTORA 

JUDICIÁRIO SUBSTITUTA da Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, no 

período de 11 a 14/6/2018, durante a licença médica da titular.

 Publique-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 11 de junho de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200639 Nr: 257-24.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaido M. da Silva & Cia Ltda - ME, Adelaido 

Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte Exequente para que indique outros bens 

a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento com 

fundamento no art. 40 da Lei 6830/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236281 Nr: 879-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMdC, DdSC, LESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI - OAB:

 Intimar o advogado da parte requerida para apresentar alegações finais 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251682 Nr: 3939-79.2017.811.0011

 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: Itamar José Morais Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 96 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 24/07/2018, às 11hs40min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3483 Nr: 14-57.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Jacob Huck Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Antonia de Souza Dovidio, Espólio de 

Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:OAB/PR 8.123, LÙCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:, 

Elaine Karine da Silva Queiroz - OAB:226544/SP, Mirian Correia da 

Costa - OAB:6.361

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão d fls. 550 e 562 as 

quais encontram-se disponíveis no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251685 Nr: 3942-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Farias Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 68/68V 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 24/07/2018, às 14hs20min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251132 Nr: 3607-15.2017.811.0011

 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: Jandira Aparecida Chinaider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 67/67V 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 24/07/2018, às 13hs40min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 251853 Nr: 4001-22.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mendes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 74/74v 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 24/07/2018, às 13hs00min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 7226 Nr: 2275-09.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Gregorio Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimação dos Procuradores da parte exequente de que os autos 

encontram-se com vista para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249950 Nr: 3037-29.2017.811.0011

 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: Vilma Orlando Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 87/88 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 24/07/2018, às 11hs00min, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador da 

parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231991 Nr: 2970-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. de Lima - ME, Eunice Ferreira de Lima, 

Onesimo Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte Exequente para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 122608 Nr: 269-43.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsemar Sidnei Goloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087, Sergio Ricardo Batista de Almeida - OAB:167.118 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 Intimação do Procurador da parte Executada para pugnar o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 876, §1º, e 877, ambos do 

CPC..”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254854 Nr: 5541-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Fagundes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 36 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 09/08/2018, às 13h30 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87040 Nr: 3250-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Prazeres Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8.194- A, 

Renata de Souza Leão - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o pleito de fl. 93/93-v determino a suspensão do processo, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, intime-se o autor para pugnar o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ademais, determino que todas as intimações e publicações sejam feitas 

exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Correa da Silva 

– OAB/MT 8.184-A e Cristiana Vasconcelos Borges Martins – OAB/MT 

13.994-A, sob pena de nulidade.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 06 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227879 Nr: 681-32.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSA, Dayane Cristina Schuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253618 Nr: 5045-76.2017.811.0011

 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: Robson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611/MS

 Intime-se a parte autora para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito sem a realização da prova pericial.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 136486 Nr: 2419-94.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sebastião Constantino, Espólio de 

Lourdes dos Santos Constantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 114, para determinar a suspensão do processo 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se o exequente.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 07 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23223 Nr: 528-14.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marget Zimermann de Souza, Matheus Zimermann 

Marques, Pedro Henhique Zimermann Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pavanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Junior - OAB:9.791

 Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação ao cumprimento 

de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232339 Nr: 3201-62.2015.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MTBL, SBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 99, de modo que determino a remessa dos autos ao 

arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano.

Após o transcurso do prazo do arquivamento provisório, intime-se a 

requerente para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste – MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 127702 Nr: 953-65.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vitor de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Jeana Valéria Mendes Alves - OAB:20.246, 

Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório de fls. 235, tendo em vista a dificuldade apresentada 

pelo patrono em encontrar herdeiros.

Desta feita, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do art. 689 do CPC, até que os eventuais 

herdeiros se habilitem na forma do art. 687 e seguintes, do mesmo códex.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a causídica para pugnar o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247885 Nr: 2072-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damiana Gomes dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se novo mandado de busca e apreensão para cumprimento no 

endereço informado à fl. 42, nos termos da decisão de fl. 28-vº.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 152538 Nr: 456-17.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inêz Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os embargos às fls. 208/209, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, intime-se a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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Às providências.

Mirassol D´Oeste/MT, 30 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252865 Nr: 4592-81.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Pereira Fassaluci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestar sobre o teor da certidão de fl. 

175, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258504 Nr: 1174-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 30 de agosto de 2018, às 13h00min, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para 

a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 05 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230813 Nr: 2259-30.2015.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurenciana Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Paulo Mendonça, Lea Marisa Lopes 

Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido constante na petição de fl. 69 - v, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 90 (noventa) dias à parte requerente para apresentar 

a manifestação.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 168856 Nr: 3559-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O exequente informou que o requerido adimpliu com o débito, conforme se 

denota no documento juntado à fl. 38, para ilustrar o propalado pagamento.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte requerida de custas e despesas processuais, na forma da 

Lei Estadual 7.603/2001.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 06 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178480 Nr: 744-28.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Galdino Silva - ME, Cesar Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do levantamento do 

alvará expedido às fls. 232, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se 

que o silêncio sera interpretado como quitação integral do débito.

Nada sendo requerido, cumpra-se a r. sentença de fls. 227.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21315 Nr: 1428-31.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Jesus do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 
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OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se pessoalmente a exequente acerca do alvará expedido nestes 

autos. Após, conclusos para extinção.

Mirassol D’oeste, 07 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257162 Nr: 552-22.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir de Oliveira, Daniel Rocha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): espolio Olinda Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o requerimento do exequente, determino a suspensão do 

processo, pelo prazo de 01 (um ano), com supedâneo no art. 313, V, 

alínea “a” do CPC.

Escoado o prazo da suspensão do requerente, intime-se o requerente 

para pugnar o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25676 Nr: 250-76.2007.811.0011

 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: João Gilberto Marcondes Junior, André Cruz Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramel Indústria e Comércio de Cereais e 

Derivados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Vinícius 

Castro Cintra - OAB:10.044

 Defiro o pedido de fl. 779, de juntada de procuração de patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Jerferson 

Santana da Silva, OAB/MT 19.102.

No mais determino que os presentes autos sejam apensados ao de código 

236342, eis que se trata de cumprimento de sentença do respectivo feito.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste – MT, 29 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253616 Nr: 5043-09.2017.811.0011

 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: Celso da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249272 Nr: 2717-76.2017.811.0011

 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: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório de fl. 34, devendo está Secretaria solicitar ao 

Departamento Auxiliar da Presidência do tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso que encaminhe a planilha de fl. 33/33-vº com dados legíveis.

 Após, DETERMINO que seja expedido ofício ao Presidente do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao pagamento das 

verbas por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, 

conforme for o caso, em nome da parte autora, fazendo-se o 

adimplemento na ordem de apresentação da requisição e à conta do 

respectivo crédito, sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao 

gabinete.

 Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248521 Nr: 2333-16.2017.811.0011

 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: Ademir da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 97, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 10 (dez) dias à parte requerida para se manifestar.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 244353 Nr: 225-14.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernando Ronconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o não cumprimento da carta precatória expedida, 

redesigno a sessão de conciliação/mediação outrora aprazada para o dia 

09 de agosto de 2018, às 17h00min, devidamente acompanhada por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No mais,

 Mirassol D’ Oeste/MT, 04 de junho de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259133 Nr: 1484-10.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade manejada por Maria 

Aparecida dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro Social - 

INSS.Devidamente citado, o requerido apresentou sua contestação às fls. 

32/34.O requerente apresentou impugnação à contestação às fls. 

41/43.Vieram-me conclusos.É o relato do necessário.Decido.Inicialmente, 

arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação.Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que a requerente entrou 

administrativamente com o pedido de benefício previdenciário no dia 10 de 

janeiro de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 13 de abril de 2018, ou 

seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal.Inexistindo outras 

prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que 

exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar no polo ativo e 

passivo da demanda, havendo interesse (adequação e utilidade) em fazer 

uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, 

tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do 

NCPC), inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola, por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta 

forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível 

ao caso em voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de agosto de 2018, a realizar-se às 14h30min, 

devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias 

antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 05 de junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257177 Nr: 560-96.2018.811.0011

 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: Oliveira Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade manejada por 

Oliveira Fernandes dos Santos em face do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS.Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação às fls. 54/56.O requerente apresentou impugnação à 

contestação às fls. 67/74.Vieram-me conclusos.É o relato do 

necessário.Decido.Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do 

ajuizamento da ação.Em que pese os argumentos expendidos pelo 

requerido vislumbra-se que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez 

que a requerente entrou administrativamente com o pedido de benefício 

previdenciário no dia 22 de janeiro de 2016 e o ajuizamento da ação se 

deu em 16 de fevereiro de 2018, ou seja, não há em que se falar em 

prescrição quinquenal.Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, 

não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se.Fixo como 

questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, declaro 

o feito saneado.No que tange à prova testemunhal, cabível ao caso em 

voga, eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 de _agosto de 2018, a realizar-se às 14h00min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste - MT, 04 de 

junho de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249950 Nr: 3037-29.2017.811.0011

 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: Vilma Orlando Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que estabeleça o benefício 

previdenciário concedido em tutela antecipada de fls. 41/41-v, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, devendo ser encaminhado juntamente com os 

documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob 

pena de fixação de multa diária, no caso de descumprimento.

Os autos vieram conclusos após manifestações das partes acerca do 

laudo pericial incrustado às fls. 61/79, oportunidade em que a autora 

concordou com a perícia realizada, ao passo que a Autarquia Federal 

impugnou a imparcialidade da perita nomeada.

DECIDO.

Compulsando atentamente a demanda, vislumbro que a perita nomeada 

nos autos, posteriormente, fora indicada como assistente técnica da 

causídica Maria Teresa Bousada Dias Koshiama atuando em inúmeros 

processos em trâmite neste Juízo. Desta feita, a fim de evitar eventuais 

nulidades no bojo do processo, acolho o pedido formulado pela Autarquia 

Federal à fl. 85/86, razão pela qual revogo sua nomeação e determino o 

desentranhamento do laudo pericial encartado às fls. 61/79, devendo a 

Secretaria deste Juízo devolver a expert.

 Por corolário, considerando-se o pedido contido da petição de fl. 85/86, 

de lavra da Autarquia Federal, 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 já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia 

médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação.
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 Posteriormente, intime-se a perita 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.

 Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito.

 Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados.

 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 e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.

 Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251685 Nr: 3942-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Farias Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos após manifestações das partes acerca do 

laudo pericial incrustado às fls. 56/62, oportunidade em que a autora 

concordou com a perícia realizada, ao passo que a Autarquia Federal 

impugnou a imparcialidade da perita nomeada.

DECIDO.

Compulsando atentamente a demanda, vislumbro que a perita nomeada 

nos autos, posteriormente, fora indicada como assistente técnica da 

causídica Maria Teresa Bousada Dias Koshiama atuando em inúmeros 

processos em trâmite neste Juízo. Desta feita, a fim de evitar eventuais 

nulidades no bojo do processo, acolho o pedido formulado pela Autarquia 

Federal à fl. 67, razão pela qual revogo sua nomeação e determino o 

desentranhamento do laudo pericial encartado às fls. 56/62, devendo a 

Secretaria deste Juízo devolver a expert.

 Por corolário, considerando-se o pedido contido da petição de fl. 67, de 

lavra da Autarquia Federal, 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 já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia 

médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação.

 Posteriormente, intime-se a perita 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.

 Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito.

 Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados.

 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 e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.

 Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251132 Nr: 3607-15.2017.811.0011

 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: Jandira Aparecida Chinaider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos após manifestações das partes acerca do 

laudo pericial incrustado às fls. 57/61, oportunidade em que a autora 

concordou com a perícia realizada, ao passo que a Autarquia Federal 

impugnou a imparcialidade da perita nomeada.

DECIDO.

Compulsando atentamente a demanda, vislumbro que a perita nomeada 

nos autos, posteriormente, fora indicada como assistente técnica da 

causídica Maria Teresa Bousada Dias Koshiama atuando em inúmeros 

processos em trâmite neste Juízo. Desta feita, a fim de evitar eventuais 

nulidades no bojo do processo, acolho o pedido formulado pela Autarquia 

Federal à fl. 66, razão pela qual revogo sua nomeação e determino o 

desentranhamento do laudo pericial encartado às fls. 57/61, devendo a 

Secretaria deste Juízo devolver a expert.

 Por corolário, considerando-se o pedido contido da petição de fl. 66, de 

lavra da Autarquia Federal, 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 já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia 

médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação.

 Posteriormente, intime-se a perita 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.

 Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito.

 Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 
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obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados.

 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 e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.

 Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251853 Nr: 4001-22.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Mendes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermeval Inacio da Cruz Neto - 

OAB:23135, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos após manifestações das partes acerca do 

laudo pericial incrustado às fls. 62/68, oportunidade em que a autora 

concordou com a perícia realizada, ao passo que a Autarquia Federal 

impugnou a imparcialidade da perita nomeada.

DECIDO.

Compulsando atentamente a demanda, vislumbro que a perita nomeada 

nos autos, posteriormente, fora indicada como assistente técnica da 

causídica Maria Teresa Bousada Dias Koshiama atuando em inúmeros 

processos em trâmite neste Juízo. Desta feita, a fim de evitar eventuais 

nulidades no bojo do processo, acolho o pedido formulado pela Autarquia 

Federal à fl. 72, razão pela qual revogo sua nomeação e determino o 

desentranhamento do laudo pericial encartado às fls. 62/68, devendo a 

Secretaria deste Juízo devolver a expert.

 Por corolário, considerando-se o pedido contido da petição de fl. 72, de 

lavra da Autarquia Federal, 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 já apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Deverá a Secretária deste Juízo proceder com o agendamento da perícia 

médica, com máxima urgência, bem como intimar a expert desta 

nomeação.

 Posteriormente, intime-se a perita 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.

 Para a expert nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito.

 Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados.

 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 e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.

 Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante triagem, 

para análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245854 Nr: 1021-05.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevanira dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação, devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para 

posterior cumprimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252536 Nr: 4347-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 4347-70.2017.811.0011 cód. 252536

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 AUTORA: Luzia Gonçalves de Lima

PARTE RÉ: Manoel Lima Netto

CITANDO(A, S): Manoel Lima Netto, Filiação: Joaquim Manoel de Lima e 

Maria do Socorro Jesus de Lima, data de nascimento: 08/03/1962, 

brasileiro(a), natural de Porto rico-PR, casado(a), Endereço: Lugar Incerto 

e Não Sabido, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

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 5 

(cinco) 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.

 DESPACHO: Vistos. I — RECEBO a inicial em todos os seus termos eis 

que presentes os requisitos legais. II — Processo em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). _ DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revoga-los a qualquer momento caso inverídico as alegações. IV — 
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Considerando que o requerido encontra-se em lugar inserto e não sabido, 

determino que sejam oficiadas as principais empresas de telefonia do país 

(Vivo, Tim, Oi, Claro) E a Energisa, solicitando informações acerca do 

endereço atualizado do requerido Manoel L ima Neto nascido em 08 de 

março de 1962, filho de Joaquim Manoel de Lima e Maria cio Socorro 3 de 

Lina bem como seu CPF. V - Restando infrutífero os pareceres das 

empresas retromencionadas, DETERMINO a citação via edital da parte 

supracitada no prazo de 05 (cinco) dias, com o fito de apresentar 

resposta à contenda, se assim o quiser. V - Transcorrido o prazo in albis, 

NOMEIO como curador defensor dativo a advogada Najla Milena Castro da 

Silva, OAB/MT 13630/0, arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo 

com os valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, 

no importe de R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois 

centavos), com fulcro no artigo 72, II, do CPC, para defender os interesses 

do requerido, para quem deverá ser ABERTA VISTA. dos autos para 

apresentação de defesa, no prazo legal. VI- Após, INTIME-SE a requerente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D'Oeste/MT, 10 de outubro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258824 Nr: 1316-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Amorin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1316-08.2018.811.0011

 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: Izaias Amorin da Silva

PARTE RÉQUERIDA: Raquel Santos da Silva

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 SENTENÇA: “DELIBERAÇÃO. 1. Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) 

c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por 

Izaias Amorim da Silva em face de Raquel Santos da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Consta da inicial que o requerente 

é genitor da interditanda, alegando que ela foi diagnosticada com síndrome 

mental severa, com atraso mental incapacitante (CID 10F73), e em razão 

disso encontra-se impossibilidade de exercer os atos da vida civil, 

conforme laudo anexo. 3. Com a exordial vieram os documentos de fls. 

09/15. 4. Às fls. 16 a inicial foi recebida, tendo sido designado audiência 

para entrevista da interditanda na data de hoje, oportunidade em que se 

verificou a sua incapacidade total, pois sequer conseguiu se expressar e 

responder a qualquer pergunta, bem ainda procedeu-se com a oitiva de 

seu genitor. 5. Alegações finais pela Defensoria Pública Estadual e pelo 

Ministério Público pugnando pela procedência da presente demanda e 

consequentemente a decretação da interdição da Sra. Raquel Santos da 

Silva, nomeando-lhe como curador o seu genitor Sr. Izaias Amorim da 

Silva. 6. É o breve relato. 7. Fundamento e Decido. 8. Cuida-se de Ação de 

Interdição (Curatela) c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

Pretendida ajuizada por Izaias Amorim da Silva, requerendo a interdição de 

sua filha Raquel Santos da Silva, objetivando a declaração de interdição 

desta última requerida e a sua nomeação como curador. 9. Inicialmente, 

sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito à 

sua pessoa e aos seus bens. 10. In casu, não restam dúvidas que a 

curatela deve ser deferida àquele que possui melhores condições de zelar 

pelos interesses do curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao 

incapaz. 11. Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto 

de interesse público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou 

administrar bens de incapazes que se encontram impossibilitados de 

regerem sua vida por si, em razão de moléstia, prodigalidade ou ausência. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade. 12. Na nomeação de curador o 

magistrado deve ter em vista a situação que melhor se amolda aos 

interesses do curatelado/interditado, não podendo permitir que questões 

econômicas e interesses particulares prevaleçam sobre seu bem-estar. 

13. Nesse sentido é a jurisprudência: 14. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA COM DIAGNÓSTICO DE RETARDO 

MENTAL MODERADO. LAUDO PERICIAL PSIQUIÁTRICO QUE CONCLUI 

PELA INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA 

VIDA CIVIL. PROVA PERICIAL EM CONSONÂNCIA COM LAUDO QUE 

INSTRUIU A INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apesar de o Juízo 

efetivamente não estar adstrito à conclusão do laudo pericial para julgar o 

pedido, a prova pericial, nos processos de interdição, revela-se de suma 

relevância e pertinência, considerando que é o expert que possui 

habilitação e conhecimentos técnicos adequados para efetuar o 

diagnóstico de enfermidades mentais , não podendo se ignorar que muitas 

das doenças psiquiátricas não são perceptíveis ao senso comum, por um 

leigo. No caso, mostra-se escorreita a sentença atacada, que julgou 

procedente o pedido, amparada na conclusão do laudo pericial psiquiátrico 

elaborado por perito psiquiatra do Departamento Médico Judiciário deste 

Tribunal de Justiça, o qual apontou que a requerida padece de Retardo 

Mental Moderado, patologia que a incapacita total e definitivamente para o 

exercício dos atos da vida civil - conclusão esta, aliás, que só veio a 

corroborar o laudo médico que instruiu a inicial, firmado por neurologista. 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065361024, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 19/11/2015) 15. Com efeito, os documentos anexados 

às fls. 15 a oitiva do requerente, bem ainda a impossibilidade de se realizar 

a entrevista, comprovam que a interditanda está acometida da doença 

descrita na inicial, apresentando incapacidade total e permanente para os 

atos da vida civil, sobretudo, no que diz respeito à capacidade de reger 

seu patrimônio e assinar documentos. Portanto, diante da comprovação 

das necessidades especiais da interditanda nos autos, constata-se que 

ele deve ser interditada. 16. Desse modo, verifico que o pedido contido na 

exordial merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado que a 

interditanda é totalmente incapaz de gerenciar seus interesses da vida 

civil. 17. Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição de Raquel Santos da 

Silva, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente de praticar 

todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, transigir, dar quitação, 

adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os 

atos de mera administração, em conformidade com o artigo 1767, inciso I, 

do Código de Direito Civil Brasileiro. 18. Para tanto, nomeio o Sr. Izaias 

Amorim da Silva como seu curador, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC. 19. Sem condenação em custas. 20. 

Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal 

de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e 

no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com 

fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 21. Expeça-se mandado, ao Cartório 

de Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditado. 22. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publicada em audiência. 

Registre-se e Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 
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Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 30 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258394 Nr: 1106-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barbosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - 

OAB:9066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1106-54.2018.811.0011 CÓD. 258394

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO

PARTE RÉ: Nelson Barbosa Siqueira

CITANDO(A, S): Nelson Barbosa Siqueira, Cpf: 78645204800, Rg: 

7.804.236 SSP/SP, Filiação: Antonio Barbosa Rodrigues e Virgilina Maria 

Rita, data de nascimento: 12/10/1953, brasileiro(a), convivente, agricultor, 

Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves, S/nº - Chácara " Pontal ", 

Bairro: Saída Para iv Marcos, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular, bem como para 

que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 

21 de junho de 2018, às 16h30min, devidamente acompanhado por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

 ADVERTENCIA: Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.

 DESPACHO: Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 do CPC, indefiro a 

tutela de urgência por ausência dos requisitos para sua concessão. Deixo 

para analisar o pleito de inversão do ônus da prova na decisão 

saneadora. Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 21 de junho de 2018, às 

16h30min, devidamente acompanhado por seu advogado, a ser realizada 

pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). Por fim, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 25 de abril de 2018. Edna 

Ederli Coutinho - Juíza de Direito em Substituição Legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 29 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 119833 Nr: 3421-36.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Barbosa Garcia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hideraldo Bruno Camilotti, Ivana Savariani 

Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos José de Campos - 

OAB:14526, Thiago José de Campos - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3421-36.2010.811.0011 cód. 119833

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ivone Barbosa Garcia Silva

PARTE RÉQUERIDA: Hideraldo Bruno Camilotti e Ivana Savariani Camilotti

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Hideraldo Bruno 

Camilotti, Cpf: 33437190947, Rg: 1.189.106-3 SSP PR Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), comerciante - empresário, Endereço: Rua Anézia 

Elias de Gouveia, Nº 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT e Requerido(a): Ivana Savariani Camilotti, Cpf: 55942415153, 

Rg: 1103397-5 SSP MT Filiação: Almerys Domingos Savariani e Renata 

Justen Savariani, data de nascimento: 07/09/1962, brasileiro(a), natural de 

Matelandia-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Anezia Elias de 

Gouveia, 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos requeridos para regularizem sua 

representação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decretação de 

sua revelia.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. Considerando o teor da certidão acostada 

em fls. 306, nos termos do art. 274, § único, do CPC, dou por intimada a 

parte requerida, eis que não fora encontrada no endereço constante nos 

autos, razão pela qual SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 76, do CPC. Transcorrido o prazo da 

suspensão encimada, INTIMEM-SE os requeridos para regularizem sua 

representação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decretação de 

sua revelia. Caso não houver nenhuma manifestação dos mesmos, 

DECRETO-LHES sua revelia, nos termos do art. 76, II, CPC. Em seguida, 

INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de novembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima - Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 17 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 401 de 714



 Cod. Proc.: 190454 Nr: 2741-46.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFdC, LHFdC, Antonio Marcos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Intimar o advogado do requerido de que os autos encontram-se 

desarquivados à Vossa disposição.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 204174 Nr: 842-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:MT/9.869, matheus salome de souza - 

OAB:9869

 PROCESSO/CÓD. Nº 204174Vistos, etc..Em face do exposto, acolhendo o 

pedido de fls. 135-166, com supedâneo no art. 318, II, do CPP, converto a 

prisão preventiva de WILSON DE JESUS DA SILVA em PRISÃO 

DOMICILIAR, que deverá ser fielmente cumprida em sua residência, só 

podendo dela se ausentar para fins de tratamento médico, desde que 

previamente autorizado por este Juízo, nos termos do art. 317 do Código 

de Processo Penal, sob pena de revogação do benefício e conversão em 

prisão preventiva.Saliento que, desde já, fica o denunciado autorizado a 

se deslocar ao município de Cuiabá para fins de tratamento médico, 

devendo juntar atestado médico quando do seu retorno.No cumprimento 

desta decisão o acusado deverá ser citado para responder a acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do 

CPP.Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.Comunique-se à Autoridade Carcerária sobre esta decisão com 

expedição de MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Às providências necessárias. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de junho de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de 

Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000617-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTELLA E BATISTELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

MIGUEL BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0008107A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEODIR GIOPATTO JUNIOR (REQUERIDO)

JAMUR RUFINO DA COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação Cautelar requerida em Caráter 

Antecedente com Pedido de Liminar de Sustação de Protesto ajuizada por 

Miguel Batistella e Supermercado Arara Ltda - ME, em desfavor de Jamur 

Rufino da Costa – ME e Leodir Giopatto Júnior. Em suma, alega a parte 

Autora que recebeu em sua propriedade rural o Sr. Jamur, o qual se 

apresentou como proprietário da Empresa Jamur Rufino da Costa – ME, 

com nome fantasia de Stark Soluções Agrícolas, oferecendo a chamada 

“plataforma draper”, utilizada para colheita de soja. Suscita que negociou a 

compra do produto, efetuando o pagamento de “sinal” mediante dois 

cheques pós-datados no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Contudo, 

argumenta que a negociação não fora cumprida a contento, ante ao 

defeito na plataforma negociada, de modo que mesmo resolvendo o 

contrato, o Sr. Jamur apresentou um dos cheques, obrigando a parte 

postulante a promover a sustação, culminando na devolução deste, tendo 

sido posteriormente a parte postulante notificada acerca do apontamento 

para protesto. Ante aos fatos narrados na exordial, requer a parte Autora 

em sede de tutela de urgência, a determinação para sustação dos 

protestos ou suspensão dos seus efeitos, dentre outros pedidos. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. A parte autora 

descreve, em sede de cognição sumária, situação na qual lhe fora 

vendido produto que simplesmente não cumpriu com o esperado, sendo 

que em razão disso houve problemas na colheita. Efetuando, desta forma, 

seu suposto direito de reaver seu dinheiro. Comprova a situação descrita 

na exordial através de áudios de whatsapp, mensagens e outros 

documentos, estando amplamente demonstrado o direito para fins de 

liminar. De outra monta, trata-se de agricultor, sendo que a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito acaba por restringir o acesso ao crédito, 

que se mostra vital na agricultura atual. Após avaliados os requisitos dos 

art. 300, do CPC, estando todos satisfeitos, entendo que o rito da petição 

deve ser readequado ex officio. Explico. O rito previsto no art. 305 e ss. 

do CPC deve ser utilizado somente quando não proposto o pedido principal 

na petição inicial. Como a parte autora já efetua o pedido no item "e" da 

exordial, cabe a este magistrado retificar o rito para adequá-lo somente ao 

disposto no art. 300, do CPC, seguindo o rito comum nos ulteriores termos. 

Apesar de amplamente comprovada, em sede de cognição sumária, 

problemas na compra e venda do maquinário. Verifico que os cheques 

encontram-se endossados, respectivamente para Construtora Giopatto e 

Mayco J. Rigo e não para Jamur Rufino da Costa ou mesmo Jamur Rufino 

da Costa ME. Assim, ante a possibilidade de atingir a esfera juídica de 

terceiros que não participaram do negócio jurídico descrito nos autos, 

entendo a necessidade de caução idônea para fins de concessão da 

tutela de urgência. Em que pese o contrato de compra atestar a posse e o 

domínio do requerido em relação ao imóvel, não se mostra possível 

somente através deste dar publicidade a terceiros acerca da caução, 

destarte, esta se torna inidônea, não passível de ser aceita, devendo a 

parte autora substituí-la por outro bem para fins de possibilitar a 

efetivação da antecipação de tutela. Ressalto, ainda, que não será aceito 

a título de caução o imóvel ofertado na exordial, uma vez que apesar do 

teor da escritura pública acostada aos autos, tal documento não 

representa direito real apto a ensejar eventual penhora. Isto posto, DEFIRO 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 

300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de: 

DETERMINAR a intimação da parte Autora para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, promover o depósito judicial do valor impugnado por ocasião 

desta demanda ou ofertar caução idônea, nos moldes mencionados retro. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado, ou oferta de caução idônea, o 

que deverá ser analisado por este juízo: DETERMINAR a suspensão do 

protesto efetuado pelo Sr. Leodir Giopatto Júnior, junto ao Cartório do 2º 

Ofício de Nova Mutum/MT, em desfavor da parte Autora, referente aos 

cheques de n. 001854-6 e n. 001870-8 (Protocolos n. 58772 e n. 58773). 

DETERMINAR a expedição de ofício diretamente o Cartório do 2º Ofício de 

Nova Mutum/MT para que proceda com a devida suspensão, conforme 

determinado acima, ficando eventuais custas às expensas da parte 

Autora. CITE-SE o requerido para comparecer em audiência de conciliação 

perante o CEJUSC de Nova Mutum/MT para fins de audiência preliminar, 

agendada no dia 20 de agosto de 2018, às 13 horas. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

12 de junho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

E. J. SANTOS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Indefiro o arresto cautelar, tendo 

em vista que sequer foi tentada a citação, bem como não há indícios que o 

executado esteja se escondendo, sendo vital seguir o rito processual. 

Contudo, defiro a expedição de Certidão Premonitória, em conformidade 

com o art. 828, do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000702-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI DE SOUZA PROVIN (EXECUTADO)

EMERSON PROVIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000796-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CROPFIELD DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. Desde logo defiro a expedição de Certidão Premonitória, 

conforme art. 828, CPC, bem como a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000837-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLA ACCARDI IGLESIAS (EXECUTADO)

MARCO IGLESIAS CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000846-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BATISTELLA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Sentença. Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Miguel Batistela. Em Id. 13494599 

dos autos, a parte Exequente informa a desistência da presente demanda, 

pugnando, ainda, pela sua extinção. Diante do exposto, HOMOLOGO a 

desistência requerida, e por corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, c.c. o art. 

924, III, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela parte Exequente, 

incabíveis honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de junho de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000672-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. (REQUERENTE)

W. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO LOPES MOREIRA OAB - MT19839/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000672-172018.811.0086 - Partes: W.C.M e R.C.M.G x 

C.S.da S. - Ação de Regulamentação de Guarda Compartilhada. Processo 

impulsionado com a prolação do ato processual adequado, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGG/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53263 Nr: 773-81.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davilson Alves Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

indique o endereço da parte executada bem como providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça para viabilizar a citação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de fls. 119/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98474 Nr: 5419-95.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemilde de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - 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 seus advogados, para que informe 

seu endereço atualizado para fins de intimação acerca da perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47544 Nr: 2968-10.2010.811.0086

 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: Salvelindo Catarino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Donizette Garbelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Certifico e dou fé que decorreu in albis o prazo para pagamento pela 

parte executada, razão pela qual IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição 

de matéria para imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para 

que apresente demonstrativo atualizado do débito, bem como para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74363 Nr: 4070-96.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Cossetin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-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 autora 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.: 89367 Nr: 4630-33.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gazincred S/A. Sociedade de Crédito, Financimento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PRESTELO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Ferreira de Resende 

Filho - OAB:PR 68204, Mateus Vargas Fogaça - OAB:PR 57.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 1.210 da CNGC, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa com a finalidade de 

intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) Advogado(s), para que retire 

em cartóio, no prazo de 5 (cinco) dias, a Carta Precatória expedida e 

providencie a sua distribuição na Comarca de Apucarana - PR, recolhendo 

NO JUÍZO DEPRECADO as custas de Distribuição, tendo em vista que as 

custas encartadas às fls. 71 foram emitidas e pagas equivocadamente 

junto ao TJMT (Juízo Deprecante). Informo, ainda, que a parte deverá 

comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, a distribuição no Juízo Deprecado. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36938 Nr: 3239-24.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Nardi, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 
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7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 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.: 92027 Nr: 1208-16.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para 

fins de: CONDENAR o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS a 

conceder o benefício previdenciário auxílio-doença, ao requerente Lourival 

Ferreira da Silva, CPF n. 748.522.218-04, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias.O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS deverá apurar os 

atrasados vencidos desde o indeferimento do benefício, até a DIP, 

aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de pagamento 

de juros moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão 

mais atualizada por ocasião da execução do julgado.No cálculo dos 

valores atrasados, deverão ser deduzidas as eventuais prestações de 

benefício já recebidas pela parte autora.Oficie-se ao INSS para a 

implantação do benefício em, no máximo, 30 (trinta) dias. Nos termos do 

Provimento 20/08-CGJ, faço constar da presente decisão os seguintes 

tópicos:Benefício de Auxílio Doença:1.Nome do segurado: Lourival Ferreira 

da Silva 2.Número do benefício: 61334269113.Benefício concedido: 

Auxílio-doença4.Data do início do benefício – DIB: 21/03/2016 (fls. 

27)5.Renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS6. Data do início do 

pagamento – DIP: 30 (trinta) dias após a intimação do INSS da presente 

sentença.Ressalto que o benefício não poderá ser cessado enquanto não 

for realizada nova perícia pelo INSS ou enquanto constatada a 

incapacidade para o labor.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), 

conforme Súmula 111 do STJ.Isento o INSS do pagamento das custas 

processuais.Sem reexame necessário, conforme dispõe o artigo 496, §3° 

do Código de Processo Civil. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95936 Nr: 3690-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massafra & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Elieser da Silva Leite - OAB:6384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Em homenagem ao princípio do contraditório, intime-se a parte Embargante 

para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

das manifestações e documentos acostados pela parte Embargada às fls. 

97/105.

 Em seguida, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45752 Nr: 1173-66.2010.811.0086

 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: FMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço da Requerida junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daquele constante nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Requerida, nos termos do disposto na decisão inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91796 Nr: 1084-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador para manifestar 

acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 68/73, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85251 Nr: 2091-94.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 Vistos.

Considerando que foi requerido por ambas as partes a produção de prova 

testemunhal e que a parte requerente postulou pela colheita de depoimento 

pessoal do requerido, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 01/ 08/ 2018, às 14h 30 min.

Logo, consigno que as testemunhas arroladas pela parte autora deverão 

comparecer independentemente de intimação, conforme determina o artigo 

455 do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, as partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentar a qualificação das testemunhas que desejam ouvir em 

audiência, nos termos do artigo 357, § 4°, do CPC, sob pena de preclusão.

Ademais, quanto ao requerimento da parte autora para produção de prova 

pericial para avaliação do imóvel residencial, consigno que, tendo em vista 

que é beneficiária da gratuidade da justiça, consigno que a avaliação 

deverá ser realizada por Oficial de Justiça, nos termos do artigo 870 ao 

artigo 875 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o mandado de avaliação quanto ao imóvel residencial indicado 

na petição inicial.
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Lavrado o auto de avaliação, intime-se as partes para se manifestarem 

sobre os valores apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nada seja requerido, certifique-se nos autos o decurso de prazo.

Tornem os autos conclusos para realização de audiência.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 28008 Nr: 1010-62.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Maraschin - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 88 e juntada da certidão de óbito às fls. 89, 

intime-se a exequente, por vista dos autos, para requerer o que entender 

de direito no que tange ao prosseguimento da execução, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

Por fim, caso não haja qualquer manifestação, tornem os autos conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85455 Nr: 2221-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Assis Pereira - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - PF/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos. Assim, o fato gerador da obrigação tributária teria ocorrido entre 

os meses de janeiro e dezembro de 2010 e a presente execução fiscal foi 

ajuizada no dia 15/06/2015, antes da implementação do prazo decadencial, 

o qual somente ocorreria no ano de 2016. O lançamento do tributo foi 

realizado em 20/05/2015, portanto, não há que se falar em decadência 

para a constituição do crédito ou prescrição do direito de cobrança, pois 

tanto o lançamento quanto o ajuizamento da execução fiscal foram 

efetuados dentro do período de cinco anos previsto pelo CTN. Deste 

modo, considerando que não foram demonstradas a prescrição ou a 

decadência, REJEITO IN TOTUM a competente Exceção de 

Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente, prosseguindo-se a 

execução em seus ulteriores termos. Intimem-se as partes desta decisão, 

especialmente a Fazenda Pública Estadual para requerer o 

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85330 Nr: 2123-02.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JEAN MARCIEL HANSEL, JOSIANE 

BELINSKI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.H.P TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - 

ME, Silvano Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:OAB MT 17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO COSTA GONZALES - 

OAB:

 Vistos. Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de uma 

das condições da ação, consubstanciada na ilegitimidade ativa do 

ESPÓLIO DE JEAN MARCIEL HANSEL, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante artigo 485, inciso VI, do Código 

Processual Civil. Assim, tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade 

ativa, não há que se falar em acolhimento da denunciação da lide 

formulada pela requerida. Sem condenação ao pagamento de custas pela 

parte autora, visto que é isenta de recolhimento, considerando que foi 

reconhecido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, 

tendo em vista que sucumbiu integralmente de sua pretensão, vez que o 

processo foi extinto sem resolução do mérito, condeno o autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, sendo que permanecerão sob condição 

suspensiva, nos termos do artigo 98, §3°, do mesmo Codex. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29546 Nr: 2423-13.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enedina Maria de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Vistos.

Considerando que a executada compareceu aos autos patrocinada por 

causídico devidamente constituído requerer a concessão dos benefícios 

da Gratuidade da Justiça, bem como pelo fato de que não foram 

encontrados qualquer veículo registrado em seu nome, DEFIRO a 

aplicação dos benefícios da Gratuidade Judiciária à executada ENEDINA 

MARIA DE MORAES, previsto no artigo 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.

Portanto, eis que beneficiária da Gratuidade da Justiça reconhecida nesta 

decisão, isento-a do pagamento das custas processuais.

Arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 1908-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. Calsa - Me, Marcelino João Calsa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magia Palace Hotel Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, acerca do teor do 

ofício de fl. 186 e, por conseguinte, providencie o necessário, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 5615-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, IVO PEREIRA - OAB:143801, Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC e, 

considerando que o valor depositado a fl. 47, não corresponde ao valor do 

endereço constante aos autos, impulsiono estes autos para intimar a parte 

autora para que providencie o pagamento correto 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80252 Nr: 3417-26.2014.811.0086

 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: Wessler Construtora Ltda. - Me, Osvanir Wessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves - Me (Loja J Paulo 

Confecções), João Paulo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Sabaini Centenaro - 

OAB:PR 74.533, 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 as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 272/273v, em 

5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC, bem como para que, em 

havendo concordância, realizem cada qual, no mesmo prazo, o depósito 

dos honorários do perito, da parte que lhes cabe, comprovando nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48341 Nr: 3762-31.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - OAB:MT 

2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Defiro o requerimento da exequente de fls. 54, para conversão em renda 

dos valores depositados em juízo e vinculados ao feito.

Após os procedimentos devidos, remetam-se os autos à Procuradoria 

Federal para se manifestar sobre a quitação integral da execução fiscal, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70007 Nr: 2545-79.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vacedir Ronssani - EPP - ME ("Mecanica e 

Tornearia Cascavel"), Vacedir Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:MT 6.780, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 92/93.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 928-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eraldo Rezende

 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:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1016218-53.2018.8.11.0041 para o órgão 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, consoante 

comprovante de fl. 90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 7543 Nr: 42-42.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos. Por isso, para a completa efetivação da penhora, é imprescindível 

a localização do bem, mormente para possibilitar a lavratura do laudo de 

avaliação pelo meirinho. Outrossim, não obstante haja nos autos cópia da 

certidão de matrícula do citado imóvel e exista também pedido de 

expedição de certidão de inteiro teor, a exequente apenas poderá utilizar a 

certidão para averbação da matrícula do bem apenas da existência desta 

execução. Logo, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente no feito maiores informações acerca da localização do 

imóvel rural que deseja ver penhorado nestes autos, deposite o valor 

referente à diligência do oficial de justiça ou forneça os meios necessários 

ao cumprimento do mandado, sob pena de arquivamento desta execução. 

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se o decurso de 

prazo e tornem os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42023 Nr: 1396-53.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitólio Luiz Mazzardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos. De proêmio, CHAMO O FEITO À ORDEM, para revogar a decisão 

de fls. 152, que recebeu a inicial do cumprimento de sentença, vez que o 

mesmo não deveria ter sido recebido, consoante será explanado adiante. 

Quando os presentes embargos à execução foram opostos pelo 

embargante/executado, às fls. 70 lhe foi concedido o benefício da 

gratuidade da justiça, sendo que a mencionada decisão não foi agravada. 

A sentença de fls. 139/141 julgou improcedentes os embargos e 

condenou o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, após certificado o trânsito em 

julgado, às fls. 147 foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, pois 

foi concedida a gratuidade da justiça ao embargante/executado. Portanto, 

para que pudesse haver o cumprimento de sentença concernente aos 

honorários sucumbenciais, o exequente deveria ter demonstrado a 

mudança da situação econômica da parte executada, apta a ensejar a 

revogação do benefício da Gratuidade da Justiça concedido às fls. 70, o 

que não fez, limitando-se apenas a requerer o início da fase executiva. 

Sendo assim, não foi comprovado nos autos que a situação de 

insuficiência financeira de VITÓLIO LUIZ MASSARDO deixou de existir, de 

modo que os autos em epígrafe devem ser remetidos ao arquivo, vez que 

as verbas sucumbenciais estão sob condição suspensiva de exigibilidade. 

Desta feita, INDEFIRO o pedido de penhora online formulado pelo 

exequente às fls. 157, com base nos motivos declinados alhures. 

Remetam-se os autos ao arquivos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94061 Nr: 2470-98.2016.811.0086
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 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: Cirilo Wanderlei Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiscal de Tributos Estaduais - Fernanda Silva 

Costa, Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1016205-54.2018.8.11.0041 para o órgão 4ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ. , consoante comprovante de fl. 

87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103103 Nr: 2170-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC MOTORS LTDA, Iane Luisa Wonz Souza 

Alves, José Carlos Souza Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que fique ciente da distribuição da Carta Precatória, no 

PJE sob o número 1016189-03.2018.8.11.0041 para o órgão 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, consoante 

comprovante de fl. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47359 Nr: 2783-69.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95086 Nr: 3100-57.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valquiria Odete Magier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:MT 5.985

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73799 Nr: 1629-46.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT, Noeli Alberti - OAB:MT 4061

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 136-v e, por consequência, determino a 

suspensão do feito, por 01 (um) ano, conforme preceitua o artigo 40, 

caput, da lei 6.830/1.980.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo indicados bens passiveis de penhora, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51824 Nr: 2842-23.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Terra - ME, Marlene Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Intimação da parte exequente, por seu advogado (a), acerca da penhora 

on line negativa, para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53804 Nr: 1306-40.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Intimação da parte exequente, por seu advogado (a), acerca da penhora 

on line negativa, para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO ELOI AMIKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000643-64.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RODOLFO ELOI AMIKY REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, 

etc. Indefiro a liminar, tendo em vista o prazo prolongado dos descontos, 

sendo necessário o contraditório para sua análise. Recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora é hipossuficiente neste ponto, devendo o 

Banco demonstrar como se deu a contratação, bem como se o cartão 

encontra-se sendo utilizado mês a mês ou foi somente para fins de obter 

empréstimo em uma ocasião. Caso não faça a prova as alegações da 

parte autora serão tidas por verdadeiras. Realizada a respectiva audiência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 408 de 714



e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000647-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS 

DE NOVA MUTUM - SINDSERVINM - MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000647-04.2018.8.11.0086. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DE NOVA MUTUM - 

SINDSERVINM - MT REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos 

etc. Dispensado o relatório. Primeiramente, verifico que o Sindicato não 

possui legitimidade para demandar perante os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, tendo em vista que a Lei 12.153/09 não o disciplina como 

legitimado para tanto. Declaro a ilegitimidade ativa do demandante. Isto 

posto, julgo Extinto o Processo Sem Resolução do Mérito com fundamento 

no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários. Arquivem-se os autos. 

NOVA MUTUM, 11 de junho de 2018. Cássio leite de barros Netto/Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000896-86.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.784,66 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/12/2018 Hora: 14:50 REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: WAGNER FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 01, 

2551, quadra 06, lote 11, Res. Novo Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO 

A, Salas 101/106, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

Senhor(a): REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 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, 12 de junho 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: 1000354-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA CENITA FRANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE TAVARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ 

Dados do Processo: Processo: 1000354-68.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 488,50 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/07/2018 Hora: 13:30 REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ 

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT14594/O-O Nome: 

EMANUELA CENITA FRANZ Endereço: Av Mutum, 901, W, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TAISE TAVARES DOS 

SANTOS Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TAISE TAVARES DOS 

SANTOS Endereço: Rua das Acerolas, 2363-W, Anexo ao Salão 

Katiespera, Buritis, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: EMANUELA CENITA FRANZ 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, 

12 de junho 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: 1000970-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000970-43.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.348,42 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/07/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A Nome: DANIEL PEREIRA DA SILVA Endereço: avenida 

mutum, 635, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO 

GALERA MARI - MT0003056A Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a): REQUERENTE: DANIEL 

PEREIRA DA SILVA 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, 

12 de junho 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000970-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000970-43.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.348,42 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

19/07/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

MT0017690A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(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, 12 de junho 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000696-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo a inicial 

vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão 

do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Importante ressaltar que a caução mostra-se salutar, 

tendo em vista que não comprova que buscou a solução pela via 

administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 
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Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1000697-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA ANGELA DE ALCANTARA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Importante ressaltar que a caução mostra-se salutar, 

tendo em vista que não comprova que buscou a solução pela via 

administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000704-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SOARES LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 
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impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Importante ressaltar que a caução 

mostra-se salutar, tendo em vista que não comprova que buscou a 

solução pela via administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao 

depósito judicial do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a 

intimação da parte Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o depósito judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião 

desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante 

do depósito supra mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO 

que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no 

caso de depósito judicial do valor da inscrição impugnada e transcorrido o 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o 

valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto 

ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000705-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SOARES LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Importante ressaltar que a caução 

mostra-se salutar, tendo em vista que não comprova que buscou a 

solução pela via administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao 

depósito judicial do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a 

intimação da parte Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o depósito judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião 

desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante 

do depósito supra mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO 

que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no 

caso de depósito judicial do valor da inscrição impugnada e transcorrido o 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o 

valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto 

ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000706-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SOARES LIMA REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 
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poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Importante ressaltar que a caução 

mostra-se salutar, tendo em vista que não comprova que buscou a 

solução pela via administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao 

depósito judicial do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a 

intimação da parte Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o depósito judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião 

desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante 

do depósito supra mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO 

que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no 

caso de depósito judicial do valor da inscrição impugnada e transcorrido o 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o 

valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto 

ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-63.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000753-63.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIANE DE JESUS DE OLIVEIRA REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, etc. Recebo a inicial 

vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão 

do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Importante ressaltar que a caução mostra-se salutar, 

tendo em vista que não comprova que buscou a solução pela via 

administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 
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advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MAGNO FELIX SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000842-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBSON MAGNO FELIX SANTOS REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Importante ressaltar que a caução mostra-se salutar, 

tendo em vista que não comprova que buscou a solução pela via 

administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000843-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 

14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 
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impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Importante ressaltar que a caução 

mostra-se salutar, tendo em vista que não comprova que buscou a 

solução pela via administrativa para a lide. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na 

inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao 

depósito judicial do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a 

intimação da parte Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o depósito judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião 

desta demanda. Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante 

do depósito supra mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO 

que a parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora 

dos cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em 

discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com 

fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no 

caso de depósito judicial do valor da inscrição impugnada e transcorrido o 

prazo para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o 

valor limite da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente 

ao órgão de proteção ao crédito competente para retirada do nome da 

parte Autora do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto 

ao conteúdo da presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 6 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLANIO FEITOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1000828-05.2018.8.11.0086. REQUERENTE: FLANIO FEITOSA DE MATOS 

REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. A parte autora afirma que foi protestada 

no dia 03.06. 2016, tendo pago o débito em 28.10.2016. Indefiro o pedido 

de tutela antecipada, tendo em vista que pelo art. 26 da Lei 9492/97 dispõe 

que é obrigação do devedor efetuar a retirada do protesto. Tal posição 

encontra-se endossada pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 

1.339.436- SP, 10.09.2014. Neste caso deve ser dado pelo requerido 

apenas a carta de anuência para retirada do protesto. Cite-se o requerido 

para audiência a ser designada pelo gestor da vara. NOVA MUTUM, 12 de 

junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000647-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS 

DE NOVA MUTUM - SINDSERVINM - MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000647-04.2018.8.11.0086. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS DE NOVA MUTUM - 

SINDSERVINM - MT REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos 

etc. Dispensado o relatório. Primeiramente, verifico que o Sindicato não 

possui legitimidade para demandar perante os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, tendo em vista que a Lei 12.153/09 não o disciplina como 

legitimado para tanto. Declaro a ilegitimidade ativa do demandante. Isto 

posto, julgo Extinto o Processo Sem Resolução do Mérito com fundamento 

no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e honorários. Arquivem-se os autos. 

NOVA MUTUM, 11 de junho de 2018. Cássio leite de barros Netto/Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária dos 

acusados nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, 

e ainda por inexistir outras questões de ordem material ou processual que 

possam impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 01 de agosto de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 7184-67.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helivelton Lucas Vieira, André Vinicius de 

Oliveira Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/O

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que o patrono constituído pelo acusado 

Andre Vinicius de Oliveira Domingos da Silva informa na petição de fl. 160, 

que tomou conhecimento via contato telefônico feito por um servidor da 

Penitenciária “Ferrugem”, onde o acusado encontra-se segregado, que 

seu cliente foi submetido a um procedimento cirúrgico, e que logo após 

retornou à unidade prisional.

Desta forma, a Defesa requerer a este juízo que oficie a direção da 

referida unidade, a fim de que se esclareça esse fato, e caso a notícia 

seja verídica, requer a concessão de prisão domiciliar ao acusado.

Não obstante, o douto causídico não demonstrou por qualquer meio, 
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tampouco aduziu a impossibilidade de acesso a documentos ou maiores 

informações quanto ao estado de saúde do acusado, de modo a justificar 

a necessidade de intervenção do juízo para fazê-lo.

 Além disso, ainda que tal circunstância venha a ser constatada, o fato de 

o acusado ter sido submetido a procedimento cirúrgico, por si só, não 

enseja a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que 

para concessão da benesse é necessário a demonstração da 

imperiosidade da medida em razão do estado de saúde do requerente pela 

impossibilidade de tratamento clínico na unidade prisional

 Com essas considerações, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido 

formulado pela Defesa para substituição da prisão preventiva decretada 

em face do acusado Andre Vinicius de Oliveira Domingos pela prisão 

domiciliar, sem prejuízo de reapreciação do pleito, caso acostem nos autos 

documentos comprobatórios da sua necessidade.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 2788-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fontes Fonseca, Elias de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Condeno o réu Elias de Oliveira da Silva à pena de 15 (quinze) anos de 

reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto pelo 

artigo 157,§2º, incisos I, II e V do CP, por cinco vezes, na forma do artigo 

70 do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade da sentença; e 

absolvo e o réu Walison Fontes Fonseca das acusações que lhe foram 

irrogadas na denúncia, com esteio no artigo 386, VII do CPP.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000178-83.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA MARIA COLA ZUFFO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000178-83.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EXECUTADO: 

SILVANA MARIA COLA ZUFFO Vistos. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial. Recebo a inicial. Indefiro o pedido de penhora de ativos 

financeiros existentes na conta da executa “inaudita altera pars”, eis que 

o disposto no art. 854 do CPC apenas dispensa a prévia ciência da parte 

da decisão que deferiu o pedido de constrição como forma de assegurar a 

efetivação da medida, demandando, ademais, a efetiva triangularização da 

lide. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE ANTES DA CITAÇÃO – MEDIDA 

PREVISTA NO ART. 854 DO CPC – DISPENSADA APENAS A CIÊNCIA 

PRÉVIA DA INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS E NÃO DA CITAÇÃO PRÉVIA – 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE 

CITAÇÃO PRÉVIA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DO INTUITO DO EXECUTADO DE 

FRAUDAR A EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1) A medida prevista no art. 854 do Código de Processo 

Civil apenas dispensa a ciência prévia do executado em relação à 

indisponibilidade de ativos, mas pressupõe que antes tenha havido a 

triangulação da relação processual, ou seja, sua adoção depende da 

anterior citação do executado. 2) A orientação emanada do Superior 

Tribunal de Justiça, da qual não se dissocia a deste Sodalício, é de que 

somente o executado validamente citado, que não pagar nem nomear bens 

à penhora, poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do 

BacenJud, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 3) 

Não havendo indícios de que a agravada pretenda fraudar a demanda 

fiscal ou se ocultar ao recebimento da citação, descabe deferir o bloqueio 

de ativos financeiros via BacenJud antes mesmo de sua citação, cabendo 

ao agravante diligenciar em busca de sua atual localização a fim de que 

seja devidamente citada. 4) Agravo de instrumento conhecido e 

desprovido. (TJES – AI: 000301776201680880069, Relator: ELIANA 

JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/09/2017, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017). Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida indicada na exordial no prazo de 3 

(três) dias (art. 829, caput, CPC), contados da citação, ou apresentar 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do mandado 

de citação aos autos (art. 915, CPC). Não efetuado o pagamento, munido 

da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, com 

intimação da parte executada. Fixo os honorários do advogado em 10% do 

valor da causa (art. 827, caput, CPC), salientando que, em caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias, a verba honorária seja reduzida pela 

metade. Cumpra-se. Nova Xavantina-MT, 11 de junho de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 163-73.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO - intimação do advogado da parte autora para que manifeste 

sobre o Recurso de Apelação de fls. 129/131, apresentando as 

contrarazões no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61009 Nr: 2079-16.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que manifeste sobre a 

contestação de fls. 182/190, apresentando impugnação à contestação, no 

prazo de 15 dias

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 80561 Nr: 1912-57.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIGA & FINATTI LTDA - ME, CASSIANO 

COUTO FINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes da petição de ref. 33 e determino a suspensão deste processo 

até a data do efetivo cumprimento do acordo.

Decorrido o prazo estipulado, intimem-se as partes para manifestarem 
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eventual cumprimento do acordo entabulado.

Havendo cumprimento, volvam-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103558 Nr: 2350-15.2018.811.0012

 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: CESAR FERREIRA MATIAS, SOLANGE MARIA DE JESUS 

MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente, concluo que a homologação 

do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do cal e findos os deveres do casamento, voltando 

a requerente a assinar seu nome de solteira: Solange Maria de Jesus 

Toledo;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 102087 Nr: 1606-20.2018.811.0012

 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: GRAZIELA JORDANNA MOURA DIAS , MARCELO 

BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição inicial.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78704 Nr: 1159-03.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAG, LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, caso em 

que resta suspensa a cobrança das custas por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97247 Nr: 6984-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPB, NCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 12.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92267 Nr: 3909-41.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIOLINA FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79151 Nr: 1341-86.2016.811.0012

 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 DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 
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art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73765 Nr: 2276-63.2015.811.0012

 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 DE NOVA XAVANTINA-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 104301 Nr: 2805-77.2018.811.0012

 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: CARLOS EDUARDO RIBEIRO, NATHALIA OLIVEIRA 

NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente, concluo que a homologação 

do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do cas e findos os deveres do casamento;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 104304 Nr: 2808-32.2018.811.0012

 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: MODO, ZMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente, concluo que a homologação 

do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do cas e findos os deveres do casamento;

b) partilhar os bens em comum do casal na forma acordada no item 2 da 

petição de fl. 06;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97466 Nr: 7090-50.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida a espécie de embargos de declaração opostos por Manoel 

Rodrigues Costa, requerendo a reconsideração da decisão proferida à 

ref. 4, argumentando padecer de omissão, uma vez que deixou de constar 

as consequências trazidas pela falta injustificada à audiência de 

conciliação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, 

já que a questão colocada em análise por si só, não tem o condão de 

modificar a decisão proferida.

A parte embargante não se exime de seus deveres mediante mera 

alegação de desconhecimento da lei, uma vez que o o art. 3° da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que “Ninguém pode se 

escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

 A previsão de multa como sanção à desídia impugnada encontra respaldo 

no Novo Código de Processo Civil, em seu art. 334, §8°, o qual deixa claro 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação configura 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.

 Sendo assim, não há que se falar em omissão da decisão embargada, 

tendo em vista a expressa disposição legal do quanto impugnado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

No mais, cumpra-se a decisão proferida à ref. 46.
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 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100936 Nr: 967-02.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: STMTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes e ao 

pagamento de honorários advocatícios, que, caso não tenham sido 

anteriormente fixados no despacho inicial, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da dívida, nos termos do art. 827 do CPC.

Sendo a parte condenada beneficiária da gratuidade da justiça, caso em 

que resta suspensa a cobrança das custas por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103557 Nr: 2349-30.2018.811.0012

 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: EVS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido da parte requerente e o parecer favorável do 

Ministério Público, concluo que a homologação do acordo informado na 

exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) fixar a guarda unilateral do filho em comum para a requerente Edina 

Vasconcelo Salomão;

b) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Edson Pires 

dos Santos, em favor do filhem montante correspondente a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 286,20 (duzentos 

e oitenta e seis reais e vinte centavos), arcando, ainda, com o pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) das despesas comprovadas com roupas, 

calçados, material escolar, médico e dentista, a serem pagos todo dia 15 

de cada mês, mediante depósito bancário;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92985 Nr: 4305-18.2017.811.0012

 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: KARINE ALVES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CARMO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92729 Nr: 4141-53.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR DA SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 330, §3º c.c 541, do CPC, AUTORIZO 

a parte autora a efetuar o depósito judicial das parcelas contratadas 

vencidas e vincendas, nos moldes contratados, no prazo de cinco (05) 

dias, contados desta decisão.Tratando-se de prestações periódicas, 

deverá o autor observar o quanto disposto no art. 541 do Código de 

Processo Civil.Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pelo Gestor do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A audiência deverá ser 

designada com antecedência mínima de vinte dias da 

citação.Cientifique-se que o não comparecimento injustificado acarretará 

aplicação de multa (art. 334, §8º, do CPC).A intimação da parte autora 

será feita por meio de seu representante, enquanto a da parte ré será por 

mandado/carta, conforme dispõe o art. 334, § 3º do NCPC.Ao ser citada, a 

parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa.Decorrido 

o prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para réplica e/ou requerimentos em 

15 (quinze) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual 

homologação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 86992 Nr: 735-24.2017.811.0012

 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: MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE, GECIONE DIAS 

ANDRADE FILHO, FLAVIANNE VAZ ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:16905/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e julgo improcedente o pedido inicial, o 

que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, c.c 

art. 1º, parágrafo único, inciso V, do decreto n. 85.845/81. Custas pela 
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parte autora.P.I.C.Com o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 6786-51.2017.811.0012

 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: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, CAETANO 

CARDOSO DOS SANTOS, ESPOLIO DE PAULO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDES FERREIRA LIMA, RAIMUNDO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 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

 Ref. 48: indefiro o pedido para prosseguimento do feito sem a devida 

citação do denunciado, uma vez que o denunciamente não foi 

devidamente intimado para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida, conforme se extrai de referência 45 e das próprias 

argumentações da parte autora, motivo pelo qual não há que se falar em 

penalização à parte.

Considerando-se as alegações contidas em petição, determino que o 

servidor mencionado, Gregório Elias de Almeida Suaid, preste 

esclarecimentos a este juízo, no presente feito e por escrito, em 48 

(quarenta e oito) horas.

Determino, ainda, a intimação da parte requerida/denunciante, via Dje, para 

que, no prazo improrrogável de quinze dias, comprove nestes autos a 

distribuição da Carta Precatória expedida à ref. 44.

Em tempo, determino que o Cartório providencie a inclusão do advogado 

Gustavo Viana Duarte, OAB/GO 40.072, para recebimento das devidas 

intimações, conforme requerido em petição de ref. 48.

Defiro o pedido para emissão de certidão de inteiro teor, nos moldes 

requeridos à ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100915 Nr: 954-03.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI IRINEU ZUFFO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DUTRA FRAGA, THYELLE DUTRA DA 

ROSA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO a tutela 

cautelar antecedente.Cite-se a parte ré para, no prazo legal, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 306 

do CPC.Ainda, nos moldes do art. 308 do CPC, intime-se a parte autora 

para formular o pedido principal em 30 (trinta) dias.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69406 Nr: 534-03.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE PAULA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 45 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 17.942,24, (dezessete mil 

novecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) em favor 

da parte exequente e R$ 998,51, (novecentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e um centavos) referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71399 Nr: 1290-12.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA GOMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 72 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 21.744,74, (vinte e um mil 

setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em 

favor da parte exequente e R$ 1.440,45, (um mil quatrocentos e quarenta 

reais e quarenta e cinco centavos) referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 
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Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73761 Nr: 2274-93.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BENTO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 77 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 19.153,26, (dezenove mil cento e 

cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) em favor da parte 

exequente e R$ 1.483,98, (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e 

noventa e oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 69415 Nr: 539-25.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DA ROCHA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 52 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 16.051,94, (dezesseis mil 

cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) em favor da parte 

exequente e R$ 965.44, (novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta 

e quatro centavos) referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71402 Nr: 1292-79.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTRUDES SOBRINHO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar a execução, contudo, concordou 

com os cálculos apresentados.

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de ref. 76 e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 17.760,76, (dezessete mil 

setecentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) em favor da parte 

exequente e R$ 630,05, (seiscentos e trinta reais e cinco centavos) 

referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, inciso s I e II, do Código de Processo Civil, c.c 

Provimento n° 11/2017-CM do TJMT:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e da intimação das partes, expeça(m)

-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86962 Nr: 713-63.2017.811.0012

 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: LEIDIANE SILVA MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA STEFANIE TEREBINTO 

DE ARAÚJO - OAB:20460/MT, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação 

do pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na 

inicial.Passo ao saneamento do feito.Analisando os autos, entendo não 

ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 do Código de Processo 

Civil.O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 421 de 714



válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido.As partes já foram 

intimadas para especificarem as provas, nos termos do art. 357, §2º, do 

CPC.Defiro a produção de prova pericial.Faculto as partes a apresentação 

dos seus quesitos e indicação de assistente técnico para a perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a 

perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 

hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

pagos pela autarquia nos moldes da mencionada resolução. O laudo 

deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da data do 

exame. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação.Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual 

pedido de prova testemunhal e demais providências.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 1552-59.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ANTONIO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os alvarás conforme anteriormente determinado, devendo a 

parte autora informar, caso ainda não tenha feito, as contas em que serão 

efetuados os depósitos.

Não sendo o próprio beneficiário a levantar a quantia, o autorizado deverá 

possuir poderes específicos para a prática de tal ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68405 Nr: 53-40.2015.811.0012

 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: MINERAÇÃO CARAIBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DA SILVA MUNIZ-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR CARLOS DEBONA 

JUNIOR - OAB:16901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - OAB:3562

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71018 Nr: 1138-61.2015.811.0012

 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: AGRIMAR DA LUZ PEREIRA DA CRUZ, AFFONSO 

DONEDA, KATIA REGINA BATISTA, CAROLINA VIEIRA DE LIMA, 

MARCILENE LEITE DE QUEIROZ, LILIAN DE SOUSA MENEZES, NATALINA 

PEREIRA DA SILVA, ODILIA LAURINDA DE SOUZA, NOELI REINHEIMER, 

REJANE MENDES DIAS BARROSO, MARINEZ SOARES DA SILVA, SANZIA 

SILVESTRE MARQUES BALESTRIN, VALDIVINO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SCEDRYZK 

BRAGA - OAB:15.429-MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436-MT, NADIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069-MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 95693 Nr: 5968-02.2017.811.0012

 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: ELIANE NUNES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERANDO CESAR ZANDONADI 

- OAB:5736/0, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7659/0, 

MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - OAB:20.030/0

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada nos autos.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem conclusos para 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87039 Nr: 757-82.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCBTL, RVML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92279 Nr: 3919-85.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 
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OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75036 Nr: 2889-83.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO JACINTO GONÇALVES, IFC 

INTERNATIONAL FOOD COMPANY IND ALIMENTOS S/A, JOSE BARBOSA 

MACHADO NETO, ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime-se o exequente para manifestar-se acerca da exceção de 

pré-executividade interposta.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79933 Nr: 1662-24.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSE MARDEGAN, JUAREZ DE JESUS 

TABORDA DOS SANTOS, MARJUÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre a devolução da 

Carta Precatória, requerendo o que for de direito em 10 (dez) dias.

 Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85936 Nr: 97-88.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO & MUNDIM LTDA, THATYANA 

GIANSANTE PINHEIRO, SAMILA GIANSANTE MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre a devolução da 

Carta Precatória, requerendo o que for de direito em 10 (dez) dias.

 Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85169 Nr: 4576-61.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARTINS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86115 Nr: 230-33.2017.811.0012

 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: CLEOFAS MARTINS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94941 Nr: 5462-26.2017.811.0012

 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: VALDERY MONTEIRO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 

355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do CPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências.

Nomeio perito médico o Dr. Adelmo Ferreira Barros, que atende na Clinica 

Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se o perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 90057 Nr: 2679-61.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSANDRA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça à ref. 78, requerendo o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100518 Nr: 777-39.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERILDA BORBA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. retro, intime-se a parte autora que, 

querendo, junte novos documentos para o fim de comprovar sua atividade 

rurícola, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 90416 Nr: 2875-31.2017.811.0012

 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: JANDIR ANTONIO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação 

do pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na 

inicial.Passo ao saneamento do feito.Analisando os autos, entendo não 

ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 do Código de Processo 

Civil.O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido.As partes já foram 

intimadas para especificarem as provas, nos termos do art. 357, §2º, do 

CPC.Defiro a produção de prova pericial.Faculto as partes a apresentação 

dos seus quesitos e indicação de assistente técnico para a perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a 

perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 

hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

pagos pela autarquia nos moldes da mencionada resolução. O laudo 

deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da data do 

exame. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação.Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual 

pedido de prova testemunhal e demais providências.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94145 Nr: 4928-82.2017.811.0012

 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: ALTAMIRA MARIA DE JESUS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação 

do pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na 

inicial.Passo ao saneamento do feito.Analisando os autos, entendo não 

ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 do Código de Processo 

Civil.O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido.As partes já foram 

intimadas para especificarem as provas, nos termos do art. 357, §2º, do 

CPC.Defiro a produção de prova pericial.Faculto as partes a apresentação 

dos seus quesitos e indicação de assistente técnico para a perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a 

perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 

hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

pagos pela autarquia nos moldes da mencionada resolução. O laudo 

deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da data do 

exame. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação.Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual 

pedido de prova testemunhal e demais providências.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 104299 Nr: 2804-92.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, PHNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Atenta aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 

a 1.698, todos do CC e, considerando a idade do menor, bem como ser 

obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos filhos, defiro 

parcialmente a liminar pleiteada e fixo os alimentos provisórios em valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional 

vigente, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias como vestuário, medicamentos, tratamento 

médico e odontológico, devidos a partir da citação, eis que não 

demonstrados os gastos e ganhos do genitor, ora réu.Nos moldes do art. 

695 e seguintes do CPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados, advirto que o não comparecimento injustificado na 

audiência poderá acarretar multa prevista no art. 334 do CPC.Ao ser 

citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 
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conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa.Decorrido 

o prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para requerimentos.Havendo 

acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me conclusos 

para deliberações. Dê-se ciência ao Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 94922 Nr: 5450-12.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVO JOSÉ MULLER, MARCO AURELIO 

MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o ofício STJ n. 374/2018-CD2S encaminhado pelo Ministro 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Presidente da Segunda Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, o qual sugere a adoção de medidas correlatas quanto 

aos processos que envolvem planos econômicos, tendo em vista a 

criação de plataforma online para adesão ao acordo homologado pelo STF, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos 

termos do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 87047 Nr: 762-07.2017.811.0012

 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: EDDF, SON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

D e i x o  d e  r e a l i z a r  b u s c a s  n o  s i s t e m a 

RENAJUD/INFOJUD/BACENJUD/INFOSEG, pois o(a) exequente não 

demonstrou ter exaurido seus meios de localização de bens da parte 

executada.

Não compete ao juiz da causa diligenciar sobre a existência ou não de 

bens penhoráveis do devedor e onde estão localizados.

Importante salientar que tal diligência, em regra, compete à(ao) exequente, 

somente sendo transferido ao Judiciário tal providência quando 

demonstrado pela parte o esgotamento de seus meios de busca, sob pena 

de onerar o juízo com providências que competem às partes.

 Ante o exposto, indefiro o pedido retro e determino a intimação da parte 

exequente para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 1748-29.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HIMJ, DIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20.354/B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Hipólito 

Inocêncio Machado Junior, representado por sua genitora Darciene 

Inocêncio Soares, em face de Hipólito Carlos Machado, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

61876, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimado para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente nada requereu (ref. 85).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo.

Às providências. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92196 Nr: 3865-22.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SIMÕES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 8506-A

 ..Desta forma, inviável a alteração do polo para constar a Seguradora 

Líder de Consórcios DPVAT.Entretanto, DEFIRO o pedido para alteração do 

polo, a fim de excluir a Sul América Seguros e incluir a Axa Corporate 

Solutions Seguros S.A., atual denominação da empresa seguradora.De 

outro norte, alegou a ré carência da ação em virtude da ausência de 

pedido na via administrativa pelo requerente, que ingressou diretamente na 

esfera judiciária visando obtenção de indenização securitária a míngua de 

qualquer obstáculo imposto pela requerida.Importa consignar que o 

ajuizamento de ação judicial visando o pagamento do seguro DPVAT 

prescinde de prévio requerimento administrativo, vez que a Constituição 

Federal de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da 

chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso 

forçado.Ademais, privar o requerente do acesso ao Judiciário a fim de que 

haja o esgotamento das vias administrativas afronta diretamente o 

princípio estabelecido pelo artigo 5º, XXXV, da CF.Assim, rejeito as 

preliminares suscitadas pela requerida.Diante disso, declaro o feito 

saneado.Fixo como pontos controvertidos:a) existência de invalidez 

permanente do autor;b) nexo causal entre tal invalidez e o acidente 

narrado na inicial;c) graue invalidez.As partes, intimadas para 

especificarem as provas que pretendem produzir, pugnaram a produção 

de prova pericial e testemunhal.Desde já defiro a produção de prova 

pericial conforme requerido pelas partes.Faculto às partes a apresentação 

de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso ainda não tenham tomado tais providências.Nomeio perita 

médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido Barzotto, que atende no Hospital 

Municipal de Nova Xavantina/MT, situado na Rua Francisco Lima, n° 416, 

Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a perita nomeada para informar se 

aceita o encargo e designar dia, hora e local para realização da perícia 

médica...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104030 Nr: 2647-22.2018.811.0012

 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: PEDRO HENRIK VAZ TARGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA R. P. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de habilitação de crédito trabalhista proposta por Pedro Henrik 

Vaz Targa em face de Cerâmica RP LTDA ME – Cerâmica Santa Clara, 

objetivando, em síntese, a habilitação de crédito junto ao processo de 

recuperação judicial sob Código 89067, em trâmite no juízo da 1ª Vara 

Cível desta Comarca.

Assim, nos termos do art. 55, §3º, do Código de Processo Civil, determino 

sejam redistribuídos os autos para a 1ª Vara da Comarca de Nova 

Xavantina/MT, tendo em vista que a ação principal corre perante aquela 

vara, sob Código 89067.

Remetam-se com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104400 Nr: 2862-95.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Chapecó LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de quinze dias, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

 Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71599 Nr: 1339-53.2015.811.0012

 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: ANTONIO ALVES DE SOUZA, ANTONIA ALVES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 40 e 49: a parte autora pretende a alteração de seu nome no registro 

do imóvel de matricula n. 18.639, excluindo-se seu nome de casada que 

atualmente consta no registro: Antônia Alves de Souza, e 

acrescentando-se seu nome de divorciada: Antonia Alves de Oliveira.

Desta forma, defiro o pedido e determino a expedição de ofício ao CRI 

local, a fim de proceder a averbação na matrícula n. 18.639, para fazer 

constar que referido imóvel passou a pertencer exclusivamente a 

ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA.

Proceda-se, junto a matrícula, à atualização da qualificação de Antonia.

Intimem-se.

Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36022 Nr: 2095-38.2010.811.0012

 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: VALDOMIRO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:14040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a sentença proferida nos autos em apenso.

No mais, intime-se a parte autora para impulsionar o feito, requerendo o 

que for de direito em dez dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 82151 Nr: 2862-66.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUDELINA MOREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reanalisado o pedido de habilitação apresentado pelo viúvo da então 

autora, ora falecida, verifico dele não constar os dados e documentos dos 

demais herdeiros, sendo estes os filhos mencionados em certidão de 

óbito.

Assim, intime-se o peticionante para qualificar os demais herdeiros, 

apresentar seus documentos pessoais e procurações. Fixo prazo de 10 

dias para tal fim.

Consta, ainda, do pedido de habilitação, pretensão para conversão da 

presente ação em pensão por morte ao viúvo, fato este que não foi objeto 

de manifestação por parte do INSS.

Juntados os documentos supra elencados, encaminhem-se os autos ao 

INSS para manifestação quanto ao pedido de habilitação e de conversão 

da presente ação em pensão por morte.

Após, intime-se o polo ativo para réplica em 10 dias, vindo posteriormente 

conclusos.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 038/2018-CA

O Excelentíssimo Senhor Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais.

R E S O L V E

 I – RETIFICAR a portaria nº 036/2018-CA, onde se lê "Paranatinga-MT, 24 

de maio de 2017" leia-se: " Paranatinga-MT, 24 de maio de 2018".

 II – Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 30 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87566 Nr: 1266-77.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida de França Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1359-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda o pagamento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88678 Nr: 1862-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Leorato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - OAB:24925/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88603 Nr: 1832-26.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Rodrigues Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderam as alegações de hipossuficiência, posto que defiro à parte 

autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88706 Nr: 1879-97.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aladia Narcizo de Souza Leao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Sayuri Susuki Filipin - 

OAB:24434-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88592 Nr: 1826-19.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Antonovicz, Edmundo Madzgala, 

Zelania Przywitowski Madzgala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 827 e seguintes do Código de Processo Civil, cite-se 

a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida executada, sob pena da penhora de bens de sua propriedade 

suficientes para a garantia da execução.

Em caso de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da dívida.

 Em caso de oposição de embargos, a verba honorária já arbitrada poderá 

ser elevada pela metade, levando-se em conta o zelo profissional do 

advogado da parte exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88690 Nr: 1871-23.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Pauvels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 
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apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88750 Nr: 1901-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eiria Coelho de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 1898-06.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88649 Nr: 1857-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezaias Gomes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88747 Nr: 1899-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88688 Nr: 1869-53.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Francisco de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 
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presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88617 Nr: 1844-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Moises de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88616 Nr: 1843-55.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88478 Nr: 1766-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene da Silva Rocha de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88686 Nr: 1867-83.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83631 Nr: 4053-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/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 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2777-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cezar Barboza de Souza, Mario Cezar B. 

de Souza -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca do despacho de fl. 

48.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63292 Nr: 1988-19.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brendon Vareiro Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Abra-se vista a defesa para, em 05 dias, se manifestar acerca da 

inclusão da testemunha Valter Sérgio G. das Mata e também das 

desistências Gabriel de Oliveira Santos e da vítima "Beto" formulado pelo 

Ministério Público.

Após, tornem os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SUZAMARA ANASTACIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 18/2018-DF.

 Doutor Evandro Juarez Rodrigues, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o contido no Provimento nº 06/2006, da 

Corregedoria-Geral Eleitoral, e no Provimento nº 10/2010, da 

Corregedoria-Geral Regional Eleitoral de Mato Grosso.

 R E S O L V E:

 AUTORIZAR o cadastramento, junto à Corregedoria Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, das servidoras Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa, 

matricula nº 6307, Gestora Judiciária da Segunda Vara e Francineide 

Paiva dos Santos, matricula nº 8109, Gestora Administrativa III da Segunda 

Vara, para acesso ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando à 

solicitação, via meio eletrônico, de informações constantes do cadastro 

eleitoral, mediante utilização de e-mail institucional e senha pessoal e 

intransferível, observado o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos 

mesmos com as atividades funcionais deste Juízo.

 Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 P. R. Intime-se e Cumpra-se remetendo cópia à Corregedoria Geral de 

Justiça e Corregedoria Regional Eleitoral deste Estado.

 Peixoto de Azevedo (MT), 12 de junho de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84972 Nr: 2169-15.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN DE SOUZA LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 

prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 49/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83765 Nr: 1383-68.2017.811.0023

 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: EDINEIA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre a 
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prova acrescida (Laudo pericial), juntada às fls. 50/53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86616 Nr: 3338-37.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE OLIVEIRA, THIAGO DE OLIVEIRA 

ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ANDRADE DA SILVA, MARIA VILMA 

DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3338-37.2017.811.0023 (Código 86616)

I – Expeça-se mandado de avaliação e constatação do imóvel, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça, identificar os imóveis lindeiros e seus proprietários, 

possuidores, etc,além de coletar todos os dados uteis ao presente feito;

II – Intime-se a parte Autora, para querendo apresentar impugnação aos 

documentos apresentados, no prazo de 10 (dez) dias;

III – Após, voltem conclusos.

Peixoto de Azevedo/MT, 11 de junho de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84830 Nr: 2070-45.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MANOEL ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço os embargos de declaração porque 

tempestivos e dou-lhes provimento, para excluir a condenação em 

honorários, mantendo-a nos demais termos por seus 

fundamentos.Certifique-se quanto ao pagamento das custas, após, 

arquivem-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Peixoto de Azevedo/MT, 

11 de junho de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84262 Nr: 1722-27.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON NED LEAL SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que diga, no prazo de lei, se a perícia 

agendada às fls. 65 se realizou.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87618 Nr: 4035-58.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE: intimar a advogada do réu do despacho a seguir transcrita 

em resumo: Vistos. (...) Dessa forma, considerando que o acusado não 

trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos 

pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA de VALDEIR MIGUEL DA SILVA, o que faço nos 

termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Por fim, DEFIRO os itens “f” e “g” do pedido formulado pela Defesa à fl. 

196, conforme requerido.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 39756 Nr: 366-41.2010.811.0023

 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): VI SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ME, 

VILMA ISAIAS DA SILVA, JOSE EDMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 366-41.2010.811.0023 – código: 39756

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADO(S): VI SILVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ME e VILMA 

ISAIAS DA SILVA e JOSE EDMAR DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 65.671,68

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 16/07/2018, às 13h00min.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 10/08/2018, às 13h00min.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 38, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT Cep: 78.530-000, Fone: (066) 3575-2028

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(um) imóvel urbano, correspondente ao lote 

nº 09, da quadra nº 12, Matrícula nº 3.111, CRI de Peixoto de Azevedo-MT, 

construído sobre um salão comercial em alvenaria, medindo 11 x 15m, 

coberto com telha tipo "Eternit", piso em granito, forro de madeira, 

02(duas) portas de vidro "Blindex"; e 01(uma) casa residencial nos fundos 

em alvenaria medindo 12 x 20m, coberto com telha tipo "Eternit", com sala, 

quarto, cozinha, banheiro, localizado na Rua Ministro Cesar Cals nº 233, 

Bairro: Centro, Peixoto de Azevedo-MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 400.00,00

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 8 de junho 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.: 64050 Nr: 1180-48.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULA MIRRAELY AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66295 Nr: 203-22.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS DO VALE 

DO RIO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN CAROLINE GOLONI - 

OAB:19711/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:OAB/12684B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT, RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

os dados bancários para transferência dos valores depositados à fl. 117.

Comarca de Pontes e Lacerda

Portaria

PORTARIA N. 58/2018- DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em desta Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...

 CONSIDERANDO a aposentadoria da servidora Vanir Maria Franco Silva, 

Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara, nesta comarca, por meio do Ato 

446/2018-DRH de 29.05.2018.

 RESOLVE:

 I – Designar o servidor Amarilton Rodrigues da Cruz, Analista Judiciário , 

matrícula nº 23816, Gestor Judiciário da 3ª Vara desta comarca, a partir 

de 06.06.2018.

 II - Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos- Divisão de Controle e Informação do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda-MT, 11 de Junho de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134050 Nr: 912-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Certifico que o recurso é tempestivo, portanto abro vista para a parte 

contrária contrarrazoar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102191 Nr: 3007-56.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Oscar 

Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Vistos.

 Designo audiência pública para o dia 23.08.2018, às 13h00, primeiro 

horário livre em pauta, visando a oitiva das partes e de todos os 

interessados na regularização fundiária que devem ser apontados pelo 

requerido, tendo ainda a incumbência de intimá-los para comparecimento.

Dê-se ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164945 Nr: 2613-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Bittencourt de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o executado foi citado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a dívida, acrescidas de juros e multa, ou 

garantir a execução com oferecimento de penhora, e até a presente data 

não foi efetuado o pagamento, não foi oferecido bens a penhora, nem 

mesmo houve manifestação, sendo assim, abro vista dos autos ao 

exequente manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148996 Nr: 7437-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYEL MORAES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antenor Mateus Correia 

Neto - OAB:OAB/AL 8.222

 Diante do requerimento de depoimento pessoal do requerido que reside 

em Comarca distante, expeça-se Carta Precatória para Comarca de 

Maceio.

Ao requerete para depositar o rol de testemunahs em juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58915 Nr: 4481-38.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. NEVES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME, 

João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Miguel de Carvalho Franco - OAB:3498-A/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153326 Nr: 9559-66.2017.811.0013

 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: DGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

UNEMAT - OAB:

 Cite-se por edital com prazo de 30 dias.

 Intimação das Partes

 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
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 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.

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 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.

 Ao requernete para alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84029 Nr: 1488-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osias Wagner Greve, Hilário Garbim, Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Certifique o Cartório o trânsito em julgado da sentença de fls.456

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 16776 Nr: 756-85.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO B. AFONSO, Sebastião Bronski 

Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:3813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT

 Retifique-se autuação conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94367 Nr: 5245-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilton Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se alvará.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83218 Nr: 610-92.2013.811.0013

 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 Aparecida de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT

 Atenda-se à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62209 Nr: 2549-78.2011.811.0013

 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: José Carlos de Oliveira, JOSÉ FELISBINO DE OLIVEIRA, 

Guilherme Karpinski, Geovanes Paulo Machado, Valdimar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Retifique-se autuação conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 6488 Nr: 260-61.2000.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maurício Felisberto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Geral Comodoro, Romualdo de 

Andrade Kelm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200, Marcelo Beduschi - OAB:MT/10.879-A

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137721 Nr: 2718-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB: 7.400

 Atenda-se à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129362 Nr: 7876-28.2016.811.0013

 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): MIRIANE SAUCEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 3444-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ailton Pereira da Silva, Silvana Gonçalves 

Azambuja, Weslaine Azambuja da Silva, Sania Azambuja da Silva, Wilter 

Gonçalves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:OAB/MT 11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que diga sobre a manifestação do INSS.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125051 Nr: 5817-67.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernando Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5.058

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130026 Nr: 8182-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Oliveira Castellini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 115506 Nr: 2069-27.2016.811.0013

 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): JHONATAN SILVA TRABACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 

94/95 (ref. 70), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à 

parte autora para manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 170320 Nr: 4902-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Renato Ribeiro - 

OAB:5789

 Vistos.

DESIGNO o dia 01 de agosto de 2018, às 15h30min, para realização de 

audiência para o interrogatório do réu ZAQUEU PESSOA ROQUE, preso no 

CDP local.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 43229 Nr: 346-51.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir José Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foi condenado VALMIR JOSÉ VEIGA como 

incurso nas sanções previstas no art. 288, parágrafo único, do Código 
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Penal, c/c art. 1°, da Lei 2.252/1954, c/c art. 70 e art. 69 c/c art. 157, §2°, 

incisos I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal (fls. 162/168).

A sentença foi proferida no dia 28.05.2014 (fl. 168) e a defesa do 

acusado tomou ciência em 11.07.2014 (fl. 169).

O edital de intimação da sentença condenatória em foi disponibilizado no 

DJE na data de 23.01.2018 e publicado em 24.01.2018.

À fl. 193 a defesa do réu interpôs recurso de apelação.

À fl. 194 certificou-se a intempestividade do apelo recursal.

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso foi interposto fora 

do prazo legal (art. 593 do CPP), pois o advogado do réu teve ciência da 

sentença na data de 11.07.2014 e o apelo só foi interposto em 28.04.018 

(fl. 193).

Em razão disso, deixo de receber o recurso interposto.

Assim, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos (fls. 162/168), cumprindo-se integralmente suas 

disposições, bem como seja certificado o decurso de prazo do edital de 

intimação de fl. 191.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87216 Nr: 4906-60.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Santos Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o réu foi citado pessoalmente (fls. 

45/46) e informou que possui como defensor o Dr. Romildo de Souza 

Grota, o qual ainda não foi intimado para apresentar resposta à acusação,

 Diante disso, DETERMINO a intimação do nobre causídico Dr. Romildo 

Souza Grota, OAB/MT 4333/B, para apresentar resposta à acusação, por 

escrito, em favor do acusado, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 396 do CPP, oportunidade na qual poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o número legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, bem como apresentar o instrumento de procuração.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84001 Nr: 1460-49.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Leme Augusto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

 Conforme decisão de fl. 146, em que restou consignado que remanesce 

apenas a inquirição das vítimas e o Ministério Público apresentou seus 

endereços atualizados à fl. 147, designo audiência de continuação para o 

dia 16 de outubro de 2018, às 17h00min.

Intime-se o acusado(a), a defesa e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade de inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 91741 Nr: 3206-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Camélia Rosana de Souza - OAB:5729-B/MT

 12.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

MARCELO RODRIGO DA SILVA SANTOS, brasileiro, nascido em 

20/11/1991, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Alzira Julia da Silva 

Santos e João José dos Santos, como incurso nas sanções previstas no 

art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.[...].Assim, fixo a pena final, para este 

delito, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição da pena. [...]Regime de pena: tratando-se de condenado não 

reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

reg ime in ic ia lmente  aber to  pa ra  o  cumpr imen to  da 

reprimenda.23.Substituição da pena: nos termos do art. 44, §2º, do Código 

Penal, substituo a pena privativa de liberdade por DUAS PENAS 

RESTRITIVAS DE DIREITOS, a serem definidas pelo Juízo da 

Execução.24.Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 

387, § 1º, do CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em 

caso de recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 46669 Nr: 3323-16.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueliton Luiz de Souza, Luiz Marcos da Silva, 

Giovani Roberto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FRANÇA DA SILVA 

SANTOS - OAB:18306/O, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT7.761-E, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimação dos advogados constituídos, para apresentarem 

suas alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 10429 Nr: 2175-14.2001.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advilson Anastácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da advogada constituída para que, no 

prazo de 10 dias, apresente resposta à acusação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000848-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO FERREIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES ROSA OAB - MT24374/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de julho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODENIR GOMES ROSA OAB - MT24374/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de julho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

17/07/2018 às 13H30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRICILA FABENI DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO)

KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS FERREIRA OAB - MT0012481A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

17/07/2018 às 14H00min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI TEIXEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimações do patrono e da parte promovente para comparecerem a 

audiência de Conciliação designada, para o dia 13 de julho de 2017, às 

13H40MIN.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI TEIXEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente e promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 

17/07/2018 às 14H30min. As partes deverão trazer as testemunhas 

independentes de intimações. A referida audiência realizará na sala de 

audiência do Juizado Especial, no Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de julho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. (REQUERENTE)

D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. R. (REQUERIDO)

I. A. C. M. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado das partes promoventes da sentença a seguir transcrita. 

"Nos termos do art.8º da Lei 9.099/95 - Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta lei, o incapaz.... Desta forma, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.51 c/c 8º da Lei 9.099/95. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de julho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA GASPAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de julho de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000678-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 16 de julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-02.2017.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DOS SANTOS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/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)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-87.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000253-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ABREU DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REINA MARIANI SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 23 de julho de 2018, às 

13h50min.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000833-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DE FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVAN DE FREITAS FERREIRA OAB - MT18556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao embargado para contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-02.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao embargado para contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao embargado para contrarrazões.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000240-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIDE MARQUES DE ASSIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRYCIA RAFAELLA MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000240-57.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: EDILEIDE MARQUES 

DE ASSIS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PATRYCIA RAFAELLA MOURA DA 

SILVA Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para que 

produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo 

Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem 

custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 12 

de junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC BATISTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000247-15.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JOANA DARC BATISTA 
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SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINARES A parte reclamada na sua peça contestatória 

argüiu a preliminares (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DA 

INEXISTÊNCIA DE LIDE ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO 

DE ATENDIMENTO DA NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS), porem não 

merece prosperar, pois a parte autora informou na inicial e também juntou 

cópia da reclamação administrativa junto ao PROCON, bem como informou 

numero de protocolo de atendimento. Ademais, há entendimento de que o 

esgotamento das vias administrativas não é pressuposto para ingresso no 

judiciário, quanto as demais, improvável a inexistência da lide, ou interesse 

de agir, portanto, rejeito tais preliminares. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superada as preliminares suscitadas, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são procedentes em parte. Considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). 

(destaquei e negritei). Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de relação cível, objetivando a 

declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela promovida por JOANA DARC BATISTA SANTOS em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A requerendo, em síntese, a condenação 

da reclamada a indenizar por danos morais em virtude de negativação 

indevida, visto que havia contratado os serviços da reclamada fixados em 

R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), e desde o 

segundo mês de uso dos serviços o valor da fatura aumentou 

consideravelmente, passando para R$ 78,40 (setenta e oito reais e 

quarenta centavos), mesmo sem concordar com o valor cobrado, quitou 

tal a importância e desde então buscou atendimento da empresa para 

contestar tais valores. No entanto, mesmo após o pedido do cancelamento 

dos serviços recebeu cobrança no valor de R$ 259,26 (duzentos e 

cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), tais cobranças ensejaram 

a restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova e 

benefícios da justiça gratuita nos termos do CDC e a exclusão de qualquer 

debito entre as partes, e a tutela antecipada sob pena de multa. A 

empresa reclamada informa que houve a utilização dos serviços, e 

quando houve o cancelamento definitivo dos serviços em 02/12/2016, que 

as cobranças são legitimas, por tanto inexistente o dever de indenizar por 

danos morais que poderia causar enriquecimento ilícito. Ao final pugnou 

pela condenação da parte autora por litigância de má-fé, por entender 

estar ausente o dano moral e ainda formulou pedido contraposto. Em caso 

de condenação, requereu que os juros viessem a incidir da data do 

arbitramento. Denota-se que a empresa anexou junto a peça contestatória 

apenas telas que foram produzidas de forma unilateral. A empresa 

também não provou a licitude do aumento do valor da fatura. Pois bem. Em 

que pese as alegações da reclamada verifico que não qualquer prova de 

que a origem do debito fosse legitima. Pelo contrario, verifica-se que no 

mês de novembro/2016 há emissão de três faturas com valores diferentes 

(R$ 78,40 – esta foi paga pela autora; R$ 39,99; R$ 94,36), e ainda no mês 

de dezembro/2016 emissao de outras duas faturas com valores distintos 

(R$ 194,45; R$ 259,26), sendo todas referente ao mesmo numero de 

conta/contrato. A tese defensiva de que havia outra restrição em nome da 

requerente, como bem pontuou em sede de impugnação à contestação, 

eis que tal restrição também fora objeto de ação que tramita neste juizado 

sob o numero 1000248-97.2018.811.0013. Ressalta-se ainda, que, há 

prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome 

mantido no rol de maus pagadores, e que alega tratar-se de cobrança 

indevida, pois não condiz com o valor pactuado na contratação dos 

serviços. Diante da falha na prestação do serviço, insurge o dever de 

reparar os danos. Em se tratando do chamado moral presumido, como é o 

caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito 

de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é necessário 

comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar. 

Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO INOMINADO - AVON - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

TRANSAÇÃO COMERCIAL RESULTANTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DA CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. A empresa que não comprova a 

origem da obrigação que ocasionou a inclusão do nome do consumidor no 

cadastro dos serviços de proteção ao crédito, configura-se falha na 

prestação do serviço e gera o dever de indenizar a titulo de dano moral, 

na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do 

dano, bastando à prova do fato. 3. A sentença que declarou inexistente o 

débito "sub judice" e condenou a Recorrente ao pagamento da importância 

de R$ 6.000,00, a título de indenização por dano moral, bem como declarou 

inexistente o débito "sub judice", não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos, pois os danos foram superiores e esse 

valor. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas 

e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. (RI 602/2014, NÃO INFORMADO, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014) (grifei/negritei) TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 
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de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização 

por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor 

arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Sumula 54 STJ). Declaro ainda, a inexistência do debito contestado pela 

parte autora com a ré em relação aos contratos litigados. Confirmo a 

liminar concedida nos exatos termos (fls. 31). E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da prova, bem como, os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora para eventual ingresso 

recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC e Enunciado 97 Fonaje. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 08 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PUHL (REQUERENTE)

KELLI CRISTINI PUHL PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000028-02.2018.8.11.0013. REQUERENTE: KELLI CRISTINI PUHL 

PIOVESAN, ROSANGELA PUHL REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES A parte reclamada 

na sua peça contestatória arguiu a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, 

sustentado que a autora não foi vitima do dano, pois o “Relatório de 

Irregularidades com bagagens”, fora preenchido em nome de terceiro. 

Porem não merece prosperar, pois a parte autora informou na inicial e 

também juntou cópia do referido relatório que fora preenchido em nome de 

sua genitora que também estava lhe acompanhando na voo e que a 

representa nesta demanda. Foi houve esclarecimento que ambas estaria 

utilizando uma única bagagem. Ademais, trata-se de mãe e filha que 

embarcaram no mesmo voo para visitar o pai/avó doente que estava em 

seus últimos momentos de vida, e não de pessoas estranhas que se 

aproveitaria de um relatório de extravio de bagagem alheia para pleitear 

indenização. Rejeito tal preliminar. No tocante à preliminar suscitando 

CONEXÃO com o processo 1000027-17.2018.8.11.0013, ressaltando 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, implica-se a 

modificação da competência, e julgamento simultâneo. Destarte, não há 

que se falar em modificação da competência, pois que ambos os 

processos tramitam no mesmo Juizado Cível, e quanto ao julgamento 

simultâneo, este não será possível visto uma das ações já terem sido 

julgadas e arquivada definitivamente em razão de acordo entre as partes, 

conforme art. 55, §1º, CPC. Conforme preceitua o art. 55, CPC: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Assim, REJEITO A 

PRELIMINAR. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a preliminar suscitada, 

passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se 

de Reclamação Cível que KELLI CRISTINI PUHL PIOVESAN move em 

desfavor da TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando em síntese, que 

comprou uma viagem para Porto Alegre/RS e teve a infelicidade naquele 

local do extravio da sua bagagem (mala), causando, imediatamente, aflição 

e desconforto na autora, haja vista, que ali se encontravam seus 

pertences de uso pessoal, medicamentos de uso controlado (depressão, 

ansiedade, contraceptivo). A bagagem só fora entregue 02 (dois) dias 

após e em endereço diverso do informado para a requerida, com terceiro 

totalmente desconhecido, em uma oficina mecânica. Requer ao final, a 

procedência do pedido com condenação da Reclamada nos danos morais, 

inversão do ônus da prova. A Reclamada apresentou contestação, alegou 

em síntese que a perda da bagagem foi apenas temporária, dessa forma, 

inexiste qualquer tipo de dano a ser indenizável, e o que houve foi apenas 

um mero aborrecimento. Requereu fossem aplicadas a legislação do 

Código Brasileiro da Aeronáutica. Requerendo, ao final, seja a presente 

ação julgada totalmente improcedente, mas em caso de condenação que 

os juros fluíssem da data do arbitramento. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 

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 
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– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: É 

entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP- 

AgRg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). (negritei e destaquei). 

Entendo que o Poder Judiciário, junto com os demais poderes, são o 

sustentáculo necessário para o convívio em sociedade, assim sendo, 

somente com decisões firmes e coercitivas se fortalece e gera seus 

efeitos, a razão de sua própria existência. Para tanto, medidas legais são 

previstas e devem ser utilizadas com seriedade e eficiência. Que não seja 

desproporcional e injusta, mas que seja o suficiente para ser intimidativa e 

preventiva, para que outros atos de injustiça não sejam realizados. Numa 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

(negritei). Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (negritei). A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei e negritei). A partir do 

artigo 734 do novel Código Civil Brasileiro, definiu-se como objetiva a 

responsabilidade do transportador, reconhecendo-se o dever de reparar 

danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Essa 

determinação legislativa, no caso, veio a confirmar a responsabilidade 

definida no Código de Defesa do Consumidor. In casu, restou 

incontroverso o desaparecimento da mala com os objetos pertencentes à 

autora, reconhecidos expressamente pela empresa reclamada, sendo que 

os pertences da autora só foram entregues 02 (dois) dias depois, além 

disso, a própria reclamante conseguiu comprovar sim o alegado, conforme 

demonstrados nos documentos juntados com a peça exordial, apesar de 

tratar-se de relação de consumo tal ônus cabia a empresa reclamada (art. 

6º, VIII do CDC). Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e/ou serviços para clientes é da empresa que fornece diretamente ou 

disponibiliza os seus produtos. Tratando-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

decorrente desse defeito, pois, é responsabilidade da Empresa Requerida 

zelar pela incolumidade dos passageiros e respectivos pertences, 

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. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 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 prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como soe ocorrer no presente caso. O mestre 

Nehemias Domingos de Melo em seu trabalho publicado na Revista Júris 

Síntese nº 47 – Maio/Junho de 2004, nos mostra que o Código de Defesa 

do Consumidor é para o consumidor o que a Consolidação das Leis do 

Trabalho é para o trabalhador: ambas são legislações dirigidas a 

determinado segmento da população, visando a uma proteção especial 

aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim que o Código do 

Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor como destinatário 

final de produtos, na exata medida em que previu o consumidor vulnerável 

(art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente 

que pode vir a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) 

e o consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos (art. 6º VII). (negritei). Assim, podemos concluir que a efetiva 

proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral da 

vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. Eis o entendimento 

jurisprudencial dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO – PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no 

âmbito da Corte no sentido de que se aplica o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos firmados entre as instituições financeiras e 

seus clientes. 2. A inversão do ônus da prova está no contexto da 

facilitação da defesa, sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, 

de circunstâncias concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não 

conhecido. (STJ – RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito – DJU 02.08.2004 – p. 00376). (negritei). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus 

da prova embasada no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso 

VIII). Possibilidade. Hipossuficiência técnica do consumidor. 

Caracterização. Faculdade da produção de prova pelo banco agravante. 

Ciência das conseqüências da sua não realização. Recurso desprovido. 

(TAPR – AG 0258398-6 – (207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Macedo Pacheco – DJPR 06.08.2004). (negritei). 100582154 – CIVIL – 

DANO MORAL E DANO MATERIAL – INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – O DANO MORAL DEVE SER 

FIXADO COM BASE NA OFENSA DO OFENDIDO E OBSERVADOS CERTOS 

REQUISITOS OBJETIVOS – Apelações de ambas as partes em face à 

sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar a 

Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização, a título de danos 

morais, em virtude da manutenção do nome do autor no SERASA mesmo 

após o pagamento de dívida proveniente de emissão de cheques sem 

fundo. O art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que regula os 

direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o 

acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais. - Milita a favor do apelado, 

observado o princípio da inversão do ônus da prova a favor do 

consumidor, quando verossímil a alegação, presunção da veracidade dos 

fatos trazidos ao processo. A legislação pátria admite, ainda, a forma 

objetiva de responsabilidade, onde é necessária somente a comprovação 

do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, 

como nos casos de ato lesivo praticado por funcionário no exercício do 

serviço público e nas relações de consumo. - O dano está claramente 

delimitado, uma vez que a manutenção sem causa do nome da autora no 

cadastro de emitentes de cheques sem fundo, obviamente, gera a 

situação vexaminosa de ser taxada de má pagadora. - É relevante para a 

configuração do dano moral a situação vexaminosa de estigmatizar como 

mau-pagador uma pessoa responsável e pontual nos seus compromissos 

e as conseqüências que advém de tal ato. - Verba indenizatória fixada em 

R$ 10.000, 00 (dez mil reais). - Recurso da parte autora provido, fixados 

os honorários em 10% (dez por cento). - Recurso da Caixa Econômica 

Federal improvido (TRF 2ª R. – AC 2002.51.01.001969-3 – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. Carreira Alvim – DJU 08.09.2004 – p. 133). (negritei) De efeito, à 

hipótese em testilha aplicam-se as disposições da Lei Consumerista, 

comparecendo a Requerida como fornecedora de serviços e as 

Requerentes como consumidoras finais, razão pela qual, segundo 
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inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a estas devem 

ser respondidos de forma objetiva, pela Requerida, independentemente do 

grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente 

de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Com 

efeito, induvidoso, objetivamente, que o contrato de transporte não foi 

integralmente cumprido de forma correta, ante o extravio dos objetos 

pessoais e sentimentais da bagagem da Reclamante, ficando claro o dever 

de indenizar a autora, tanto no campo material quanto no moral. 

Considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos 

referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo 

que a conseqüência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, 

porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. Nessa perspectiva, para a 

demonstração do dano moral basta a realização da prova do nexo causal 

entre a conduta (indevida ou ilícita), o resultado danoso e o fato. Isso 

porque se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. Nesse sentido, destaca-se a lição de Sérgio 

Cavalieri Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

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 vitima 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. Neste 

ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado 

o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis 

ou facti, que decorre das regras de experiência comum. (Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101). (negritei). 

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de danos morais em razão do 

extravio dos bens da bagagem da autora. Neste sentido: TRANSPORTE 

AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. 

EXTRAVIO DE BAGAGENS. (...) DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 

DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO. (...) Comprovada a falha da empresa 

concessionária de serviço público, que não se ateve ao dever que lhe 

incumbia, extraviando a bagagem dos demandantes, responde mediante 

indenização por dano moral em favor dos passageiros, presente hipótese 

de responsabilidade objetiva. (...) Apelação parcialmente provida. 

(Apelação Cível Nº 70005498985, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 

18/11/2003). (negritei). 53077278 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Má execução do serviço 

prestado. Aplicação do CDC. Recurso provido. (TJ-MS; AC-Or 

2006.006028-6; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; 

Julg. 22/05/2007; DOEMS 14/06/2007). (negritei). DANO MORAL. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO - O extravio de 

bagagem diz com ato ilícito indenizável, presente o dano moral. Valor 

arbitrado deve guardar sintonia com o nível de transtorno causado. Deram 

provimento ao apelo - Unânime. (Apelação Cível Nº 70005976535, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 06/11/2003). (negritei). RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DA BAGAGEM. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO NÃO LIMITADA. (...) A responsabilidade da empresa de 

transporte aéreo pelo extravio de bagagem encontra-se insculpida nos 

princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 

11 de setembro de 1990), não se aplicando a Convenção de Varsóvia. 

Trata-se de ato ilícito que permite indenização não tarifada. Valor fixado 

em sentença que serve aos dois objetivos: a) reparação do mal causado e 

b) coação para que o autor do dano não o venha a repetir, não merecendo 

reparação. Sentença mantida. Apelo improvido. (Apelação Cível Nº 

70005231543, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 09/10/2003). (negritei). EXTRAVIO 

DE BAGAGEM. DANO MORAL. É indenizável o dano moral decorrente do 

extravio de bagagem de passageiro da empresa de ônibus, em viagem 

interestadual. Adequação do valor aos precedentes da Turma. Recurso 

parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível Nº 71000576215, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: João Pedro Cavalli 

Junior, Julgado em 21/10/2004). (negritei). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM PELA 

COMPANHIA AÉREA PELO PERÍODO DE DOIS DIAS. INCIDÊNCIA DO CDC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

PATAMAR INDENIZATÓRIO MÍNIMO, ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO 

DE MAIORES PREJUÍZOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71000468330, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Munira Hanna, Julgado em 11/02/2004). (negritei). Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos sofridos. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo;, prudência e 

severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que: DANO 

MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONSUMIDOR. 

VALOR ARBITRADO. 1) Aplica-se o artigo 14, " caput e parágrafos do 

CDC, prescindindo de demonstração da culpa do fornecedor. 2) A 

incidência do Código de Defesa do Consumidor afasta a indenização 

tarifada, outrora prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica. 3) A Lei 

deixa a cargo do juiz o arbitramento do valor para reparação do dano 

moral, o que, no caso, atende as circunstâncias da causa, bem como os 

critérios da jurisprudência. 4) Recurso não provido. (TJ-DF; AC 

2006.01.1.034110-4; Ac. 276872; Segunda Turma Recursal dos Juizados 

Especiais; Rel. Juiz Fábio Eduardo Marques; DJU 25/07/2007; Pág. 153). 

(grifei e negritei). PELO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, 

TAM LINHAS AÉREAS S/A, a pagar à Reclamante, KELLI CRISTINI PUHL 

PIOVESAN, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelos danos morais, 

acrescidos de juros legais a partir do evento danoso (Sumula 54 STJ) e 

correção monetária a partir deste decisum. E, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC. Defiro ainda, a inversão do ônus da prova, bem como, os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora para eventual ingresso 

recursal. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, CPC e Enunciado 97 Fonaje. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 08 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de certificar 

que a contestação de fls. 41/50, foi protocolada no prazo legal, bem como 

INTIMAR a parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), para querendo, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60986 Nr: 676-06.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18766 Nr: 802-03.2005.811.0014

 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: Sebastião Alves Batista

 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, Silvana 

da Silva Toledo - OAB:11495/MT, Walquiria Rodrigues Barreto - 

OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23660 Nr: 975-56.2007.811.0014

 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: Ana Luíza Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A, Thiago 

Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78650 Nr: 453-43.2018.811.0014

 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: Elizabeth Bispo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 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.: 78774 Nr: 535-74.2018.811.0014

 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: Genilde Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78551 Nr: 414-46.2018.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vania Maria Carvalho - 

OAB:7931

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/06/2018. às 16:00horas, neste juízo, no Centro Judiciário de 

Solução e Conflitos -CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 177-38.2007.811.0033

 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): ALMIR JUARES CEOLIN, VANI ANTONIO 

CEOLIN, NELSON JOSE ARNONI, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 
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- OAB:13640-A/MT, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 PROCESSO: 177-38.2007.811.0033

CÓDIGO: 17505

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ALMIR JUARES CEOLIN, VENI ANTÔNIO CEOLIN, PEDRONILA 

CEOLIN E NELSON JOSÉ ARNONI.

DESPACHO

 Vistos.

Muito embora os executados tenham se recusado a receber as intimações 

acerca da realização do leilão, consoante certificado à fl. 170, verifico que 

o pleito de fls. 136/137 resta prejudicado, isso porque o primeiro e 

segundo leilão obteve resultado negativo, conforme manifestação dos 

leiloeiros à fl. 169, logo, não há prejuízo para as partes.

Restado negativo o leilão, consoante ata negativa juntada aos autos à fl. 

169, fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as 

regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para a Leiloeira promover a venda direta é de 90 (noventa) 

dias;

b) o pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde 

que respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento.

Restando inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, a Leiloeira deverá proceder à imediata lavratura 

do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC).

Lavrado o termo de ocorrência e estando devidamente assinado, façam 

os autos conclusos.

Notifiquem-se os leiloeiros.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 11 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60005 Nr: 1427-28.2015.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MACHADO HENQUE, EDSON 

VANDERLEI CANOVA MORGEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

Nº210.13

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Posto isto, indefiro o pedido de fls. 64. Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, informar nos autos o endereço que 

a parte executada poderá ser localizada para fins de citação, ou 

demonstrar quais a diligências foram empreendidas na tentativa de sua 

localização.Informado o endereço, expeça-se o necessário para citação, 

caso contrário, tornem-se os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32143 Nr: 331-80.2012.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU CAITANO SIQUEIRA, VANDERLEI 

SOUZA, AIRTON ANTONIO ZANETTI, RONI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto.

Ciente.

Redesigne as audiências agendadas no dia 21/06/2018 para o dia 

23/08/2018, nos mesmos horários, juntando cópia deste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72084 Nr: 2218-26.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Ciente.

Redesigne as audiências agendadas no dia 21/06/2018 para o dia 

23/08/2018, nos mesmos horários, juntando cópia deste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2579-58.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido RAFAEL DO VAL RAFFA foi citado por 

edital, vide fls. 125/126, e deixou decorrer o in albis o prazo para 

apresentar defesa, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, nomeio-lhe, 

como curador especial, a ilustre Defensora Pública atuante na comarca.

Intime-se a curadora ora nomeada para que apresente defesa que lhe 

aprouver no prazo legal.

 Sem prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar o endereço que o requerido Laerte Lemos do Val poderá ser 

localizado, posto que não encontrado no endereço já declinado no feito 

(fls. 133).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74089 Nr: 2975-20.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMOLIN & PLÁ DA SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SCHWADE, VALDECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos.

Compulsando o feito, possível observar que não fora dado cumprimento 

integral à ordem deprecada, posto que o oficial de justiça limitou-se a 

buscar bens existentes em nome do executado nesta cidade e Comarca 

de São José do Rio Claro/MT, quando declinado seu endereço na cidade 

de Nova Maringá/MT.

Desse modo, defiro o pleito de fls. 25.

Logo, cumpra-se, integralmente a ordem deprecada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 2190-92.2016.811.0033

 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: COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, 

DANIEL OSWALDO RAMOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

JOÃO CRISPIM, COMERCIAL DE ALIMENTOS DIAMANTE AZUL LTDA, INEZ 

CAETANO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 71, assim, intime-se, via postal, a Fazenda Pública da 

União, para manifestar eventual interesse na causa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52554 Nr: 1886-98.2013.811.0033

 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): SERGIO CABRAL DOS SANTOS, RODRIGO DA 

SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 117.

Logo, informado o endereço que o executado Sérgio Cabral dos Santos 

poderá ser localizado, fls. 117, expeça-se a competente carta de citação, 

nos termos do art. 248 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26611 Nr: 485-69.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RENAN DE AZEVEDO, ROSANA 

DELIRES CANOVA DE AZEVEDO, NEUZA TEREZINHA MACHADO, DENIS 

CANOVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A, FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RIUSDELAR LOPES 

PEREIRA - OAB:12652/MT

 Vistos,

A providência reclamada pela parte autora, visando a localização dos 

executados poderão ser diligenciadas, extrajudicialmente, sem a 

necessidade da ingerência do Poder Judiciário.

 Desta forma, não deve a parte exequente transferir ao Judiciário o ônus 

de localizar o paradeiro da parte contrária, sem sequer demonstrar ter 

tentado extrajudicialmente.

Posto isto, indefiro o pedido de fls. 144.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, informar nos 

autos o endereço que a parte executada poderá ser localizada para fins 

de citação, ou demonstrar quais a diligências foram empreendidas na 

tentativa de sua localização.

Informado o endereço, expeça-se o necessário visando a citação dos 

executados, caso contrário, tornem-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Posto isto, indefiro o pedido de fls. 83. Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, informar nos autos o endereço que 

a parte executada poderá ser localizada para fins de citação, ou 

demonstrar quais a diligências foram empreendidas na tentativa de sua 

localização.Informado o endereço, expeça-se o necessário para citação, 

caso contrário, tornem-se os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29053 Nr: 2932-30.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO RODRIGUES DE SOUZA, GESUE 

TANCREDO FIGUEIREDO, WILSON DE SOUZA NARDINI, ELIOMAR GOMES, 

ALTAMIR GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, VALDIR 

BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Segunda Vara Criminal do Fórum de Sinop/MT, no dia 

25/06/2018 às 17:50 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 2470-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SILVA ADOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 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$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 795-94.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANDREI SCHONS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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 aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3386-63.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA, SANDRA FRANCO 

CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Mandado de Avaliação de fls.57/58, requerendo 

o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Tapurah/MT, no dia 28/06/2018 às 15:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78338 Nr: 744-83.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES LUIZ PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258420/SP, ANDRE ASSIS ROSA - OAB:OAB/MT 

19.077-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 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$ 140,00 (cento e quarenta reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53126 Nr: 2573-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-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$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79589 Nr: 1353-66.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido de tutela de urgência. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências:a)Intime-se, via Dje, o patrono da parte autora do 

teor desta decisão.b)Proceda-se à citação do Instituto Requerido, na 

pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 

10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a 

Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para, querendo, oferecer contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 

183, 230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344). c)Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono do requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito.d)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79842 Nr: 1476-64.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA DOS SANTOS VIEIRA 

LOUBET - OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Na petição inicial, a parte autora pugna pela concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em condições 

de arcar com o ônus da presente demanda sem que comprometa o 

sustento próprio e de sua família.

Pois bem.

A inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural.

No caso em vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto 

disposto no artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por 

bem determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício, vez 

que não há nos autos nada que comprove ser carecedor de justiça 

gratuita, nem ao menos sua profissão.

Lado outro, embora mencione tal fato na petição inicial (fl. 7) e no rol de 

documentos (fl. 11), inexiste nos autos documentação comprobatória do 

alegado boleto bancário e respectivo pagamento pelo Requerente, 

circunstância a afastar, pelo menos por ora, a comprovação do vínculo 

entre as partes.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, (i) comprovar a insuficiência financeira da parte autora 

para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios e 

(ii) juntar nos autos documentação que demonstre a relação jurídica entre 

os litigantes.

b) Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51920 Nr: 1129-07.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-13.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR AMAURI FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010276-13.2016.8.11.0033 REQUERENTE: CLAUDEMIR AMAURI 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o executado quitou integralmente o 

débito. Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

21 de maio de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15655 Nr: 778-78.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORONT NOVAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON DONIZETTI FERREIRA 

CERANTES - OAB:14255/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:3338/TO

 Visto.

Trata-se de acordo celebrado entre as partes (fls. 138/140), noticiando a 

composição amigável entre elas, e, portanto, requerendo a homologação 

do acordo e a suspensão do processo para ulterior extinção quando de 

seu integral cumprimento.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

As partes encontram-se devidamente representadas, não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre as parte, ao contrário, há permissão no sistema vigente.

Com essas considerações, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a transação pelas partes celebrada, determinando a 

suspensão do presente feito até ulterior cumprimento do acordo celebrado 

entre as partes.

Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76585 Nr: 4022-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS COSTA MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Visando oportunizar às partes a tentativa de reconciliação, designo 

audiência para o dia 30/08/2018, às 13:15 horas, em conformidade à 

disposição do art. 520 do Código de Processo Penal.

No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de 

desistência, a queixa será arquivada.

Intimem-se as partes, seus defensores, bem como o representante 

ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76584 Nr: 4021-44.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PATRICIA MONTEIRO COSTA MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Visando oportunizar às partes a tentativa de reconciliação, designo 

audiência para o dia 30/08/2018, às 13:00 horas, em conformidade à 

disposição do art. 520 do Código de Processo Penal.

No caso de reconciliação, depois de assinado pelo querelante o termo de 

desistência, a queixa será arquivada.

Intimem-se as partes, seus defensores, bem como o representante 

ministerial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 80095 Nr: 1603-02.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLIRA AGRONEGOCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALBINO RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a presente Carta Precatoria foi distribuída nesta data, sob 

regime de plantão e, em atendimento ao r. despacho do MM. Juiz 

Plantonista foram extraídas as cópias pertinentes. Certifico ainda que, a 

pedido do Oficial de Justiça plantonista, a referida CP encontra-se 

aguardando o depósito da diligência, assim como o comparecimento do 

douto advogado da parte exequente para acompanhá-lo no ato.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 2625-81.2017.811.0049

 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: TIAGO COSTA E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERONI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, para caso 

queira, manifestar-se acerca da contestação apresentada nos autos às 

fls. 55/82.

 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 certidão do oficial de justiça de fls. 154 verso, a qual 

informa que deixou de intimar a requerida.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 39304 Nr: 955-21.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TILSON JOSÉ GERHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMNPULSIONO o feito a parte autora para que 

indique os bens a serem penhorados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38877 Nr: 806-25.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ruiz Campos, EDIMILSON FERREIRA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O

 DESPACHO.

 Vistos etc.

 Ante ao desejo exarado pelos réus EDIMILSON FERREIRA LIMA (ref. 250) 

e RODRIGO RUIZ CAMPOS (ref.258), de recorrerem da sentença de ref. 

227, e perante a inércia do advogado constituído, apesar de devidamente 

intimado conforme certidão de ref. 247/248, intimem-se pessoalmente os 

réus para que constituam novo advogado ou informem a sua 

impossibilidade, ocasião em que a defesa destes será patrocinada pela 

Defensoria Pública Estadual.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

De Alto Araguaia/MT para Alto Garças/MT, 11 de junho de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 488 Nr: 376-35.1999.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Silverio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Vieira, Ruth Carnauba de Paiva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janayna Andreya Gemelli - 

OAB:1573/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerente para que 

manifeste-se acerca da proposta ofertada na audiência(termo 

fls.232/233).

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48257 Nr: 1248-09.2018.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Sachser Bigas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta - Proteção de Cultivos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10.365-A/MT

 Cód. 48257

Tendo em vista a certidão de fls.10, INTIME-SE a parte embargante, via 

DJE, para que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos.

Alto Taquari/MT, 08 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47054 Nr: 607-21.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª Vara Cível e Criminal de Chapadão do Sul, Banco 

Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI, 

Cleidimilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 47054

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia como mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38584 Nr: 1315-42.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 38584

Trata-se de Execução de Sentença por quantia certa intentada em face da 

Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso.

O executado mesmo intimado a impugnar deixou transcorrer sem 

manifestação.

Assim, homologo os valores apresentados pelo exequente e determino:

 I – Nos termos do artigo 3º do Provimento nº 11/2017, do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, o cálculo de liquidação do débito 

será realizado pelo Departamento da Secretara Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, devendo ser encaminhando ao referido departamento, 

por meio do Malote Digital, acompanhado da sentença, o acórdão, se 

houver, o(s) título(s) que deu (eram) origem ao cálculo e suas alterações, 

o cálculo originário da liquidação e informação referente à prioridade legal.

II – Com a vinda dos cálculos, expeça-se ofício ao Estado de Mato Grosso, 

requisitando o pagamento do valor, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos 

termos do anexo I do Provimento acima destacado.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 08 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33280 Nr: 994-75.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch, Dilaine Regina Turchetto 

Kohlrausch, Helber Henrique Irgang, Daniela Turchetti Irgang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, André Luiz Bomfim - OAB:14583/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a parte autora no pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do 

CPC.Transitada em julgado, arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 11 de junho 

de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42549 Nr: 1421-67.2017.811.0092

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDdS, VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS, MFDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDERI RAIMUNDO DA SILVA, natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIA FRANCILENE DUARTE DE SOUZA, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Consta nos autos, que, os requeridos supostamente 

abandonaram a adolescente A. G. D. da S. no abrigo de Alto Taquari/MT, 

desde meados 2014. Após ter sido abandonada, nenhum dos pais 

(requeridos) teriam procurado ou pronunciado qualquer notícia sobre a 

menor, incorrendo suposto abandono. Os requerentes demonstraram 

interesse em adotar a adolescente, afim de regularizar a adoção, 

ingressaram com pedido de habilitação para adoção.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Pretensão de Adoção plena c/c guarda da 

menor AYRA GRAZIELA DUARTE DA SILVA, manejada por MIRIAN 

DOURADO DA SILVA e VILMAR GONÇALVES, em face dos pais 

biológicos dela, VALDERI RAIMUNDO DA SILVA e MARIA FRANCILENE 

DUARTE DE SOUZA, todos qualificados.Os autores alegam que convivem 

em união por cerca de quinze anos, conforme declaração de união estável 

de 05/10/2009.Exposto que a menor possui 15 anos, sendo que foi 

abandonada pela família biológica, no abrigo local em meados de 

2014.Narrado que após a adolescente ter sido abandonada nenhum dos 

pais jamais a procurou, a caracterizar em abandono.Relatado que assim 

que souberam do abrigamento da adolescente demonstraram interesse em 

adotá-la, sendo que desde 13/12/2015 esta se encontra convivendo com 

os autores.Noticiado que ingressaram com pedido de habilitação para 

adoção, visando regularizar a situação descrita. Por fim, requereram a 

guarda provisória da menor, sendo que já detém a guarda fática estando 

esta integrada no ambiente familiar, onde é tratada como se filha biológica 

fosse. Agregados os documentos de p. 09/19.É o relatório. Decido.DA 

GUARDA PROVISÓRIA. A menor encontra-se sob a guarda fática dos 

requerentes desde 13/12/2015, quando estes manifestaram interesse em 

cuidar e zelar da menor, em decorrência do seu acolhimento institucional, 

no abrigo local, ante a situação de abandono.Consoante extraído dos 

autos cód. 32219 (Medida protetiva) a menor convive com os requerentes 

em situação de normalidade, conforme constatado pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo.A menor assim encontra-se com os 

requerentes, sem reclamos dos requeridos, há mais de 01 ano. A 

adolescente está sendo bem cuidada, tendo estabelecido forte vínculo 

com os pretensos guardiões, os trata como se seus pais biológicos 

fossem. No lar dos pretensos guardiões ela vem recebendo atenção e 

carinho, segurança, suporte necessário para seu desenvolvimento sadio. 

Ao que tudo indica eles possuem condições de cuidar da menor, a quem 

tem como filha e estão com a guarda amistosa dela, há mais de um ano, 

sem reclames dos genitores, ao menos nada inferido neste sentido, 

destaco.São dados consistentes e suficientes nesta quadra, que 

informam a conveniência e pertinência da medida, de molde a resguardar 

em primeira mão os interesses e direitos das crianças, que não afetam 

definitivamente, por sinal, as prerrogativas dos pais, senão apenas na 

decisão final.A doutrina da proteção integral insculpida nos arts. 1.° e 3.° 

da Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990, com base no princípio da 

prioridade absoluta, preconizado no art. 227, caput, da Constituição da 

República, visa conferir à criança e ao adolescente a dignidade 

necessária num ambiente propício para um desenvolvimento normal e 

natural, de modo a colocá-los a salvo de qualquer tipo de negligência, 

imprudência, violência, crueldade e opressão, riscos que o legislador 

procurou contornar com medidas de proteção como a versada nos autos 

(art. 101, inciso VIII, do ECA).Até o momento os dados levam a crer com 

boa margem de segurança que está sendo observado o disposto no art. 

29 do mesmo estatuto legal, respeitada a regra do seu art. 28, § 3.º. Calha 

frisar por fim que esta decisão é precária, carregada de provisoriedade e 

que pode ser modificada a qualquer tempo, conforme o desenrolar dos 

acontecimentos, mormente os processuais, de modo que a tranquilidade 

possa reinar em favor da menor, acima de quaisquer outros interesses, 

que tem a maior e sensata proteção legal.DA ADOÇÃO.Consoante 

relatado, no presente feito foi pleiteada pelos requerentes a adoção da 

menor AYRA GRAZIELA DUARTE DA SILVA.A teor do que prescreve o 

art. 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção depende do 

consentimento dos pais ou dos representantes legais, de quem se deseja 

adotar, e da concordância deste, se contar mais de 12 (doze) anos, 

hipótese em que deverão ser ouvidos pelo magistrado, com a presença do 

Ministério Público.Como não há concordância expressa dos genitores e 

para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, garantindo-lhes 

o pleno contraditório e a ampla defesa, corolários do devido processo 

legal, os requeridos deverão ser citados para se defenderem ou anuírem 

ao pedido.CONCLUSÃO. Isto posto, com base nos arts. 33/35, 

especialmente o art. 33, § 2.º, todos da Lei n.° 8.069/1990, e fulcrado no 

disposto pelo art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem adiantar a 

tutela para deferir a liminar, de maneira a CONCEDER e MANTER a guarda 

provisória da menor AYRA GRAZIELA DUARTE DA SILVA aos 

requerentes, MIRIAN DOURADO DA SILVA e VILMAR GONÇALVES, até 

ulterior revogação, a qualquer tempo, se for o caso. DEVEM eles prestar 

compromisso provisório de bem e fielmente desempenhar o mister que 

assumirão, mediante termo nos autos, conforme articulado pelo art. 32 do 

ECA, o que, em alerta a obriga, além de todas as demais 

responsabilidades inerentes, a prestar assistência material, moral e 

educacional à menor, mas lhe conferindo o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos genitores, e também a condição de dependente para todos 

os fins e efeitos legais, até mesmo os previdenciários (art. 33, caput, e § 

3.° do citado diploma menorista). LAVRE-SE o respectivo termo de 

compromisso, a ser firmado pelos requerentes, no prazo de 05 (cinco) 

dias.CITEM-SE os requeridos para se defenderem, contestando ou 

aquiescendo com o pedido inicial, no prazo de 15 dias, ou comparecer no 

Fórum, em qualquer dia de expediente, para assinar o termo de 

concordância com a adoção, que será lavrado na presença da Gestora 

Judicial.Após a defesa, havendo ou não consentimento, ou decorrido o 

seu prazo, certificado, DEVERÁ ser feito estudo psicossocial do caso, por 

meio de equipe interprofissional, via das doutas Psicóloga e Assistência 

Social deste Juízo, cujas diligentes profissionais desde já NOMEIO para 

desempenhar o encargo e carrear aos autos em até 30 (trinta) dias o 

respectivo documento, que poderá ser elaborado em conjunto, com laudo 

conclusivo e único, salvo se discordantes fundamentadamente, 

recomendando a adoção ou desaconselhando-a, com apresentação de 

motivos concretos do convencimento esposado.Com estas diligências 

concluídas, PRONUNCIE-SE o Ministério Público.Sendo necessário, será 

designada audiência de instrução e julgamento ou apenas para ouvir os 

genitores, conforme o caso.Feito que exige trâmite em segredo de justiça, 

na forma do art. 189, inciso II, do CPC. ANOTE-SE para fins das restrições 

devidas.Nos termos do artigo 99, §2º do NCPC o juiz somente poderá 

indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.Consta 

do § 3º do mesmo artigo que a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira.Compulsando 

atentamente os autos, não vislumbro razões para o indeferimento do 

pedido, razão pela qual DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

Intimem-se.NOMEIO como Defensor Dativo da parte requerente o Dr. 

Roadam Jhonei de Paula Leal. Os honorários advocatícios serão 

arbitrados oportunamente. APENSE-SE o presente feito aos autos cód. 

33129 (Destituição do poder familiar) e cód. 37236 (Habilitação para 
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adoção). Cumpra-se.Alto Taquari/MT, 28 de junho de 2017.Pedro Flory 

Diniz NogueiraJuiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo da Silva 

Santos, digitei.

Alto Taquari, 11 de junho de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41950 Nr: 1058-80.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEY DA SILVA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875, José Lidio Alves dos Santos - OAB:20853/A-MT, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:192.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21806 Nr: 617-12.2011.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAXIMILIANO ALVES FERREIRA, Cpf: 

02920623621, Rg: 905188-3, Filiação: Maria Candida Rosa e Messias 

Alves Ferreira, data de nascimento: 11/03/1977, brasileiro(a), natural de 

Uberaba-MG, solteiro(a), motorista, Telefone 66xx9913-3621. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Vistos etc.Trata-se de requerimento de medidas protetivas 

intentada em favor da ofendida Josiquele Mariana de Souza.As medidas 

protetivas foram concedidas (fls. 18/21). Designada audiência, momento 

em que a sogra do indiciado compareceu e alegou ter feito um novo 

boletim de ocorrência em desfavor do acusado. Foi, então, requerido o 

apensamento deste feito à ação penal que tramitou contra o acusado e 

culminou na extinção de sua punibilidade em virtude do advento da 

prescrição da pretensão punitiva.Fundamento.Decido.Como é cediço, as 

medidas protetivas de urgência possuem caráter cautelar e devem 

perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram seu 

deferimento.Considerando que a ação principal foi extinta em razão do 

advento da prescrição da pretensão punitiva, entendo que este feito deve 

ser extinto, sem resolução do mérito, em razão de seu caráter acessório e 

cautelar. Nesse sentido é a jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL - 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA 

CAUTELAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA AÇÃO PENAL - 

PRESCRIÇÃO - ARQUIVAMENTO DO FEITO CAUTELAR - MANUTENÇÃO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - As medidas protetivas previstas 

no art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza cautelar, somente se justificando 

se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, 

não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado 

de ação principal. (TJ-MG - APR: 10024082744251001 MG, Relator: 

Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/01/2014,Câmaras Criminais / 5ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/01/2014). Grifei.No mesmo 

sentido:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL 

PELA PRESCRIÇÃO - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - 

IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - As medidas protetivas possuem natureza 

cautelar, não se justificando o seu deferimento diante da extinção do 

processo principal, pela prescrição. - Recurso não provido.(TJ-MG - Rec 

em Sentido Estrito: 10024096095815001 MG, Relator: Agostinho Gomes de 

Azevedo, Data de Julgamento: 29/08/2013,Câmaras Criminais / 7ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2013). Grifei. Destarte, 

considerando a prescrição da ação penal principal, entendo por bem 

extinguir o presente feito, por ausência superveniente de interesse de 

agir. Conclusão:Ante o exposto, extingo o presente feito, por ausência 

superveniente de interesse processual, com fulcro no art. 267, VI, do 

Código de Processo Civil.Revogo as medidas anteriormente 

concedidas.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se o feito com 

as baixas e anotações de estilo.P.R.I.C"

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

Alto Taquari, 14 de maio de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6265 Nr: 292-81.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini, NEIDI MARIA BRIANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Silvia 

Machado Muchagata - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRINEU BRIANCINI, Cpf: 24580937015, 

Rg: 5.006.047.558, Filiação: Arnildo Briancini e Enilda Xavier Briancini, data 

de nascimento: 11/12/1954, brasileiro(a), natural de Não Me Toque-RS, 

casado(a), agricultor, Telefone 066 4496 1714 e atualmente em local 

incerto e não sabido NEIDI MARIA BRIANCINI, Cpf: 53601432153, Rg: 

734.599, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos Executados acima qualificados, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das despesas judiciais 

remanescente no importe de R$ 4.211,58 (quatro mil, duzentos e onze 

reais e cinquenta e oito centavos), sendo as custas finais no valor de R$ 

2.079,98 (dois mil, setenta e nove reais e noventa e oito centavos) e taxas 

no valor de R$ 2.131,60 (dois mil, cento e trinta e um reais e sessenta 

centavos), Estes valores referem-se à receita das custas judiciais a que 

foram condenados nos termos da r. sentença de fls. 607. A parte deverá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS., para proceder 

a impressão da guia e posterior pagamento, comprová-los nos Autos.

Despacho/Decisão: "Antes o exposto, com fulcro no artigo 794, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto a presente execução, ante o 

pagamento da obrigação pelo executado. Custas e verbas honorárias nos 

termos do acordo. [...] Alto Taquari/MT, 28 de agosto de 2014.

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, GLEIDE DE OLIVEIRA 

MOURA, digitei.

Alto Taquari, 07 de maio de 2018

Matheus Pereira de Oliveira Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

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)
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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 Nos termos 

da legislação vigente e artigos 482, VI, e 1.002 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria - Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Alto 

Taquari - MT, 12 de junho de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-91.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VADNA CAVALCANTE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

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 exequente, por meio 

de seu advogado, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça constante no ID n.º 

13451375. Alto Taquari - MT, 12 de junho de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45385 Nr: 99-75.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdL, TCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - OAB:37420

 Vistos, Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, e assim o faço para: CONDENAR o acusado 

RONALDO ALVES DE LIMA, na sansão do art. 217-A, Caput do Código 

Penal Brasileiro. ABSOLVER a acusada TATIANE CAMARGO DE OLIVEIRA 

com relações aos delitos tipificados dos art. 217-A c/c 13 § 2 “a” e art. 29, 

com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se estes 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, observando-se o 

art. 1387 da CNGCJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46599 Nr: 265-73.2014.811.0084

 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: Beatriz Sales Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante ao exposto, nos termos do artigo 490, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado por Beatriz Sales Parente e condeno o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: A IMPLANTAR o beneficio de 

pensão por morte, desde a efetiva entrada do requerimento administrativo 

(24/05/2016 – fls. 129/130), com renda mensal de 01 (um) salário mínimo. 

A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de pensão 

por morte, desde o requerimento administrativo (24/05/2018 – fls. 

129/130), até a data de suas efetivas implantações, devendo incidir juros 

e mora, a partir da citação (Súmula nº 204, do STJ), de 05% a.m., nos 

termos da Lei n° 11.960/2009, e correção monetária pelos índices desde o 

vencimento de cada parcela; Concedo à autora a ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DE TUTELA, incialmente indeferido, conforme decisão de fls. 

60/62, devendo ser OFICIADO o requerido, observando-se o disposto no 

item 2.6.5 da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício (pensão 

por morte), consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia, eis que, nesta 

oportunidade, e pela fundamentação supra exposta, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ, 

DECLARO: I) Nome da segurada – Beatriz Sales Parente; II) Benefício 

concedido - Pensão por Morte; III) Renda mensal atual - Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV) Data de início do benefício – DIB – Protocolo 

do pedido administrativo (24/05/2016 – fls. 129/130); V) Renda mensal 

inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; VI) Data do início do pagamento 

– 30 dias da data da intimação da sentença, vez que deferida neste ato a 

antecipação de tutela Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36547 Nr: 803-93.2010.811.0084

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Batista Sousa Queiroz, Maria Raimunda 

de Sousa Teschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Kist, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Celso Carneiro 

Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos. Com efeito, DEFIRO conforme requerido pelo requerido à fl. 154, a 

produção de prova pericial, pois o ponto controvertido da lide reside, 

sobretudo, na disputa da posse com base no domínio do bem. Sendo 

assim, determino a produção de prova pericial, devendo os honorários 

serem adiantados pela parte que houver requerido a perícia, nos termos 

do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. Nomeio Fabiano André 

Petter (Av. Alexandre Ferronato, 1200, UFMT – Distrito Industrial, 

Sinop/MT), engenheiro agrimensor, devidamente cadastrado no banco de 

peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 dias, conforme artigo 465, §2º do CPC, para 

efetuar perícia nas áreas objeto da lide, responder aos quesitos 

formulados pelas partes, apurar a extensão da áreas, informar a 

localização dos imóveis de autor e réu, bem como de suas confrontações 

e de eventuais possuidores, e ainda, se há sobreposições de áreas, 

podendo demonstrar de forma técnica, porém didática, usando mapas, 

gráficos e outros meios que julgar conveniente onde situam-se as áreas 

supostamente esbulhadas. Com a apresentação da proposta de 

honorários, INTIME-SE a parte que requereu a prova para adiantar 

mediante depósito o valor do honorários periciais, no prazo de 10 (dez) 

dias. Desde já, defiro a indicação de assistente técnico do requerido 

conforme fl. 380-v. Sem prejuízo da apresentação dos quesitos pelo 

demandado, intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. O Sr. 

Perito deverá marcar o inicio da pericia com antecedência mínima de trinta 

(30) dias, avisando a Secretaria da Vara para que providencie as devidas 

intimações. O Sr. Perito deverá, entregar o laudo no prazo máximo de 20 

(vinte) dias após o início da perícia. Após a apresentação do laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 10 dias. Por fim, 

defiro a produção de prova testemunhal formulada pelo demandado às fls. 
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380/381. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 128-28.2013.811.0084

 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: Josefa Dupim Dias, Manoel dos Santos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:OAB/MT 12.854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, noto que 

não houve o devido cumprimento pela parte autora no tocante à juntada de 

todos os documentos requeridos pela Fazenda Estadual e Federal. Assim, 

DETERMINO a intimação da Parte autora para que no prazo de 30 (trinta) 

dias, junte aos autos todas as informações solicitadas pela Fazenda 

Estadual à fl. 52, bem como as solicitadas pela Fazenda Federal, fl. 57/58. 

Após, certifique-se e INTIMEM-SE, a Fazenda Estadual e Federal, com 

cópia da inicial e dos documentos que a instruem, bem como os 

documentos juntados pela parte autora que completarem as solicitações, a 

fim que as Fazendas mencionadas possam informar se há ou não 

interesse na causa. Após, cumprido todas as determinações acima 

descritas, ABRA-SE vista ao representante do Ministério Público e façam 

os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45389 Nr: 103-15.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felismina Silva das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Alega a 

executada em suas argumentações apresentadas em sede de 

impugnação, discordância aos cálculos que foram realizados pela 

contadoria judicial, visto que a data inicial para sua elaboração se deu a 

partir do indeferimento do benefício na via administrativa, e, o correto seria 

o inicio da contagem com a citação da executada. Entretanto, é possível 

observar no item “3”, do Acordão proferido pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, à fl. 131, que a data correta para o inicio da contagem do 

benefício previdenciário será a partir do requerimento administrativo, ou 

seja, não se sustenta as alegações de invalidade dos cálculos de fl. 200. 

Posto o acima exposto, REJEITO AS ARGUIÇÕES da impugnação 

apresentada pela autarquia executada às fls.184/186, e por 

consequência: ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 200/203 pela contadora judicial, para que produzam 

os jurídicos e legais efeitos. Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados esses em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa R$ 121.912,34 (cento e vinte e um mil, novecentos 

e doze reais e trinta e quatro centavos), nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, 

do CPC/2015, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo de cinco 

(05) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015. REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. 

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46222 Nr: 973-60.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Inês Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Pois bem, considerando a concordância com a nova conta 

apresentada, feita por meio do programa para cálculo de ações 

previdenciárias concessivas de benefícios no valor do salário mínimo, 

desenvolvido pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, HOMOLOGO COM 

DEVIDA A QUANTIA APONTADA ÀS FLS. 171/173. Com base no princípio 

da sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados esses em dez 

por cento (10%) sobre o valor da causa R$ 38.930,86 (trinta e oito mil, 

novecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos, nos termos artigo 85, §

§ 1º e 2º, do CPC/2015, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade pelo prazo 

de cinco (05) anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015. REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015). 

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais), bem como, os artigos 2º e 3º, I 

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal. 

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36300 Nr: 556-15.2010.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Dionísio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Faria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:10.845/MT, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Vistos. Assim, uma vez que a parte executada comprovou a origem do 

valor bloqueado em sua conta do Banco Caixa Econômica Federal, sendo 

que tal valor adveio de recebimento de seu subsídio, entendo que tal 

quantia não pode continuar bloqueada, razão pela qual, nesta data realizo 

o DESBLOQUEIO do valor de R$ 4.063,04 (quatro mil e sessenta e três 

reais e quatro centavos), devendo tal verba ser posta à disponibilidade da 

parte executada. Ademais, mantenho o bloqueio da quantia de R$ 556,10 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), conforme extrato de 

fls. 35/38, nas contas do CCLA DO VALE DO JURUENA, visto que a parte 

executada não alegou/comprovou nenhuma hipótese de irregularidade na 

manutenção do bloqueio. Posto isso, INDEFIRO o pedido de levantamento 

do valor bloqueado via Bacenjud, realizado pela parte exequente à fl. 63, 

no tocante à quantia acima mencionada, visto sua impenhorabilidade. No 

mais, DETERMINO a intimação da parte exequente para se manifestar com 

relação ao valor que se manterá bloqueado, bem como requerer o que 

entender de direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34979 Nr: 530-85.2008.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O, Márcio Frederico Arruda Montenegro - 

OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito proposto Banco Finasa S/A contra Josiane Barbosa de 

Oliveira, ambos qualificados nos autos, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Custas pelo polo ativo. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT. Oficie-se o DETRAN/MT, para 

dar baixa em eventual restrição judicial no veículo descrito na inicial, 

remanescente deste processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34980 Nr: 531-70.2008.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - OAB:, 

José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Vistos, Pois bem, o Código de Processo Civil trouxe significativa 

alteração à redação, mormente tocante ao prazo, conforme os termos do 

artigo 485, III, § 1º: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” Veja que, em que pese a nova norma 

estipular o prazo de cinco (05) dias para a parte autora suprir o que for 

necessário para o prosseguimento do feito, há de ser respeita/do o prazo 

de quarenta e oito (48) horas, previsto pela norma revogada, bem como, a 

situação que leva à extinção do feito, ou seja, apesar de devidamente 

intimado (fl. 80-v) para dar prosseguimento ao feito o autor se quedou 

inerte, restando tal situação consolidada (certidão de fl. 83), não deixando, 

todavia, de observar, também, as disposições da norma vigente (arts. 14 e 

485, III, §1º, do CPC/2015). Em razão disso, a extinção do feito com base 

no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 é medida imperativa, eis que a parte 

autora abandonou o feito, bem como, não é caso de aplicação da Súmula 

240 do STJ, uma vez ausente a citação do réu (TJ-PR - APL: 14716268 PR 

1471626-8 (Decisão Monocrática), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data 

de Julgamento: 03/03/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1764 

21/03/2016). Em consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito proposto Banco Finasa S/A em face de Milton 

Nunes da Silva, ambos qualificados nos autos, com fundamento no artigo 

485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Custas pelo polo ativo. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais, observando-se, no tocante a eventuais custas 

remanescentes o que dispõe a CNGC/MT. Oficie-se o DETRAN/MT, para 

dar baixa em eventual restrição judicial no veículo descrito na inicial, 

remanescente deste processo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 199-64.2012.811.0084

 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: João Hohmann, Araci Kreft Hohmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colonizadora Indeco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valtenir Teixeira - 

OAB:3624/MT

 Vistos. 2) Para fins de se perquirir acerca da qualidade da posse 

exercida (origem da posse), tempo e o animus domini, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 18 de outubro de 2018, às 16h30min, devendo a 

Secretaria de Vara proceder às INTIMAÇÕES de todos os litigantes e seus 

procuradores. CONSIGNE-SE nas intimações das partes a necessidade de 

seus comparecimentos, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o caso de 

não comparecimento. 2.1) O rol de testemunhas deverá ser aportado aos 

autos no prazo de quinze (15) dias (art. 357, parágrafo § 4º, do 

CPC/2015), sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos 

artigos 357, § 6º e 450, ambos do CPC/2015. 2.2) Deverá o(a) 

advogado(a) constituído(a) pela parte informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, mediante comprovação nos autos, observadas as regras 

do art. 455, do CPC/2015. 2.3) Caso sejam arroladas testemunhas 

residentes fora da Comarca, também independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

3) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão, inclusive, 

para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 4) No mais, PROCEDA-SE a 

Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52178 Nr: 775-81.2017.811.0084

 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: Rede Brazil Máquinas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astolfo Estracieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Brites Junior - 

OAB:18646-MS, Geraldo Henrique Vicentin - OAB:8794-MS, Paula 

Coelho Barbosa Tenuta - OAB:8962-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA EM CARÁTER 

LIMINAR, proposta por Rede Brazil Máquinas S/A, em desfavor da Astolfo 

Estracieri, ambos qualificados na inicial.

Na Ref 6, foi determinado por este Juízo a intimação da autora para, 

emendar a a inicial no prazo legal, promovendo o recolhimento das custas 

e taxa judiciária. Devidamente intimada,a parte autora não se manifestou 

no prazo legal, conforme certidão de Ref. 20, razão pela qual a inicial foi 

indeferida à Ref. 22.

Consta pedido de dilação de prazo de 15 dias (Ref. 24) para a juntada do 

comprovante de pagamento da guia de distribuição, alegando que, no 

momento, enfrenta grande dificuldade financeira sem comprometer suas 

atividades empresariais, no entanto o pedido restou prejudicado, eis que a 

sentença de indeferimento da inicial já foi proferida.

Na Ref. 27 a parte autora opôs embargos de declaração.

 É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador.

No caso, alega a parte autora que a sentença embargada, não observou o 

pedido de dilação, pois na data da sentença, isto é 15/05/2018 , também 

fora protocolada petição da requerente pleiteando a dilação do prazo para 

recolhimento das custas, uma vez tratar-se de valor elevado que a 

empresa necessitava de mais dias para dispor

 Neste aspecto, mister se faz reconhecer que, a rigor, não houve qualquer 

omissão, em que pese não ter sido analisado o pedido de dilação de 

prazo.

Com efeito, não existe previsão legal para dilação de prazo para emenda 

da inicial. Determinada à parte a emenda da inicial, com a nova sistemática 

do NCPC, o prazo em questão é peremptório, ou seja, inadmissível a 

dilação de prazo, não atendida a determinação, ocorre ipso iure a 

preclusão temporal e, por consequência, a extinção do processo sem 

resolução do mérito. Assim, operada a preclusão, não cabe mais 

manifestação da parte requerendo dilação de prazo (novo prazo) para 

emenda, pois o processo encerrou-se materialmente no momento em que 

ultrapassado o prazo e não realizada a emenda.

Nesse sentido:
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AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO - PRAZO PEREMPTÓRIO - 

EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 267, I, DO CPC C/C ARTIGO 284 DO MESMO 

CODEX – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DO ASPECTO MATERIAL – 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ARTIGO 183 DO CPC - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O descumprimento da ordem de emenda da 

inicial importa no indeferimento da inicial e, por consequência, extinção do 

feito, sem resolução do mérito. Desnecessário perquirir no recurso os 

aspectos materiais em face de o descumprimento da obrigação formal que 

era a emenda da inicial. Vencido o prazo extingue o direito de a parte se 

posicionar em juízo, égide de preclusão temporal. (Ag 113021/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (gifei)

A possibilidade de dilação de prazo era previsto no art. 181 do CPC 

revogado, entretanto, o NCPC não trouxe tal previsão, existindo o disposto 

no art. 223:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

Desta forma, não vislumbro caso de contradição ou omissão na sentença 

embargada, de modo que a inicial foi indeferida tão somente com base na 

ausência do recolhimento das custas processuais, não se tratando de 

justa causa para não cumprimento da emenda.

Não obstante toda fundamentação exposta, em homenagem a cooperação 

processual prevista no art. 6° do CPC: “Todos os sujeitos do processo 

devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva.”, passo a analisar o pedido de 

prorrogação de prazo.

Como dito alhures, foi determinada emenda à inicial para que a parte 

autora demonstrasse concretamente sua impossibilidade de arcar com as 

custas do processo, ou efetuar o recolhimento das taxas devidas.

Ocorre que, regularmente intimada via DJe, a parte autora não cumpriu 

com o comando judicial, sendo que, somente em 15/05/2018 pleiteou pela 

dilação do prazo em 15 (quinze) dias, para cumprir as determinações 

impostas, tendo sido à Ref. 20, certificado o decurso de prazo sem 

manifestação pela parte autora.

Como dito, o prazo em questão é peremptório, não comporta dilação e, 

ainda que possível tal dilação, tenho que o mesmo deve ser INDEFERIDO, 

visto que a decisão que determinou que se emendasse a inicial foi 

publicada em 21/08/2017, conforme certidão de Ref. 11 e, a parte autora 

requereu a dilação de prazo em 15/05/2018, portanto, em data posterior ao 

prazo determinado de 15 dias para suprir as irregularidades da inicial, o 

pedido não foi feito dentro do prazo para emendar.

Assim, INDEFIRO o pedido de prorrogação do prazo.

Ante ao exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhe provimento, 

mantendo a sentença nos seus termos.

Intime-se.

 Apiacás-MT, 07/06/2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53982 Nr: 2099-09.2017.811.0084

 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: BPWdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão pela qual, nos 

termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito e determino o cancelamento da 

distribuição conforme art. 290 do CPC/2015.

Sem condenação em honorários advocatícios e custas.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Cumpra-se o necessário.

Apiacás, 04/06/2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55632 Nr: 870-77.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL, Fundação Nacional do Índio, 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SGUIZARDI - 

OAB:16483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declaro incompetente para conhecer e julgar a 

presente ação, DECLINANDO-A em favor da Justiça Federal de 1ª 

Instância em Mato Grosso, Subseção Judiciária de Sinop/MT, para onde 

DETERMINO A REMESSA dos presentes autos, após decorrido o prazo 

para recurso da presente decisão.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, 

procedendo as baixas.

 Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100765 Nr: 1787-40.2018.811.0038

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wender Paulo dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de PEDIDO de LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado 

WENDER DOS SANTOS RODRIGUES, autuado(a) pela suposta prática 

do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 24-A da Lei n. 11.340/2006.

Contudo deixo de analisar sob 2 (dois) aspectos, sendo o primeiro o fato 

de que esses devem ser direcionados/propostos diretamente no incidente 

criminal - Auto de Prisão em Flagrante - e , por fim, uma vez que já foi 

analisada a prisão em audiência realizada no dia 6 de junho de 2008, às 

16h, oportunidade em que NÃO CONVERTI a prisão em flagrante de 

WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES, EM PRISÃO PREVENTIVA, 

CONCEDENDO-LHE a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA e 

CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão – CPP, art. 319.

Sobre aquele fundamento, esclareço para a parte requerente que a 

CNCG-CGJ, art. 704, I e alíneas, veda a distribuição, o registro, a autuação 

e o cadastramento, no sistema informatizado, de requerimentos ou 

medidas incidentais que não devam processados em apenso aos autos 

principais, dos quais se destaca no rol exemplificativo as liberdade 

provisória, relaxamento de prisão em flagrante e revogação de prisão 

preventiva ou temporária.

Isso posto DETERMINO o arquivamento desse Incidente, fazendo-o com as 

cautelas e baixas necessárias.

Intime.

Cumpra.

 As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27636 Nr: 1078-49.2011.811.0038
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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: Pedro Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELE BORGES 

MARIA, para devolução dos autos nº 1078-49.2011.811.0038, Protocolo 

27636, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59239 Nr: 37-08.2015.811.0038

 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): Pedro Caetano Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:MT - 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELE BORGES 

MARIA, para devolução dos autos nº 37-08.2015.811.0038, Protocolo 

59239, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27333 Nr: 780-57.2011.811.0038

 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: INB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 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, apresentar impugnação a 

contestação (tempestiva)de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27355 Nr: 801-33.2011.811.0038

 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: Izabel Nicodemos de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação (tempestiva)de ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26464 Nr: 2506-03.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Larranhagas Cuim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação (tempestiva)de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52491 Nr: 2422-31.2012.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Eva Campos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do retorno dos autos da 2ª instância e 

que passou a tramitar de forma eletrônica, devendo a parte 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). Intimando-o ainda para, requerer o que mais entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO instaurada em desfavor do acusado WANDERSON 

CARMO DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, 

caput, c/c art. 14, II e art. 217-A, caput, n/f do art. 69, todos do CP, 

pendente de cumprimento.

A defesa do acusado apresentou pedido de “Requerimento de Tratamento 

Ambulatorial em Liberdade”, alegando em síntese constrangimento ilegal na 

manutenção do requerente/preso em regime prisional diverso do 

tratamento médico ambulatorial.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, quem requereu que seja 

oficiada à SEJUDH sobre a existência de nosocômio/hospital de custódia 

no Estado com vaga para recebê-lo.

Isso posto e porque ainda necessária a manutenção da 

internação/segregação do réu, DETERMINO que cumpra integralmente a 

decisão de ref. 149, ou seja, oficie à SEJUDH sobre a existência de 

nosocômio/hospital de custódia no Estado com vaga para recebê-lo e o 

imediato recolhimento de WANDERSON CARMO DA SILVA no hospital de 

tratamento de doença mental, sendo que, na falta de vaga, deve ser 

submetido a regime de tratamento ambulatorial até que surja a referida 

vaga.

Sem prejuízo disso, INDEFIRO o pedido de tratamento ambulatorial em 

liberdade requerida pela defesa do réu, mantendo o que já decidido 

outrora, devendo aguardar a resposta da SEJUDH sobre a existência de 

nosocômio/hospital de custódia no Estado com vaga para recebê-lo.

Cumpra com URGÊNCIA.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52388 Nr: 2319-24.2012.811.0038

 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: Maria da Penha Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, art. 373 – e, por 

não ser a hipótese de julgar antecipadamente o pedido – NCPC, art. 355, 

assim como diante da necessidade de produção de provas outras, 

DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser conduzida 

pelo magistrado, para a produção da prova oral no dia 30 de agosto de 

2018, às 16h30 – NCPC, art. 357, V.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54856 Nr: 423-74.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Donizete Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de FABIO DONIZETE FERREIRA, 

condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; 3 

(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 2 

(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 

em que o recuperando tem endereço indicado nos autos na Comarca de 

CAMPOS DE JÚLIO – comarca de COMODORO-MT, razão pela qual 

DETERMINO a remessa do processo para que nela possa dar 

início/continuidade ao cumprimento da sua pena, sendo prescindível a 

anuência do juízo destinatário para o envio porque os "autos de execução 

penal, mesmo na hipótese de regime aberto obtido através da progressão 

de regime, deverão ser remetidos à comarca em cujo território for 

permitido ao reeducando cumprir sua pena. Em nenhuma hipótese deverá 

ser deprecado o cumprimento de pena, mesmo em se tratando de curtos 

períodos, de sursis ou de pena restritiva de direitos" – CNGC-CGJ, art. 

1.547.

Cumpra, expedindo o necessário com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99577 Nr: 1252-14.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lídia Sarate de Mendonça, Walisson Luiz Sarate 

de Mendonça, Wellington Sarate de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O, Airton de Almeida Marques - OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Estado assumir as custas, taxas e despesas processuais de quem tem 

condições de atendê-las onera a sociedade indevidamente e, 

provavelmente, cria uma impossibilidade de o Estado prover as 

necessidades dos que realmente precisam, porque hipossuficientes. 

Ademais, a “gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a 

todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento”, assim como, conforme o caso, “o juiz poderá conceder 

direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver 

de adiantar no curso do procedimento” - NCPC, art. 98, §§ 5º e 6º -, 

razões pelas quais necessários os esclarecimentos sobre eventual e 

efetiva insuficiência de recursos. Isso posto, porque presente nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte para que comprove efetivamente a insuficiência de 

recursos para pagar as custas, taxas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – NCPC, 

art. 99, § 2º c/c art. 98, caput.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100598 Nr: 1711-16.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marka Distribuidora de Medicamentos LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso Cavalcante da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito do CPC e NCPC -, tendo como partes MARKA 

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP e AFONSO CAVALCANTE 

DA COSTA – ME, com pedido de citação desta parte devedora/executada 

para pagamento da dívida/quantia certa, contudo ao Cartório Distribuidor 

certificou algumas divergências relacionadas ao endereçamento, 

competência, guias e documentos - Ref. 2 -, razão pela qual DETERMINO a 

intimação da parte credora/exequente, através do(a) advogado(a) e via 

DJE, para, querendo, manifestar/regularizar a exordial e documentos no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis ou não, volte-me para decidir em 

prosseguimento.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70625 Nr: 2363-04.2016.811.0038

 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: MCGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DECRETO O DIVÓRCIO de MARIA CLELIS GOMIDES LOPES e EURICO 

EMILIANO BARBOSA LOPES - art. 269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I e art. 

226, § 6º, da CRFB/88.No que se refere à transação/acordo realizado, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 269, III, do 

CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.A mulher/esposa voltará/passará a usar o nome 

de solteira MARIA CLELIS GOMIDES PINHEIRO.Condeno a(s) parte(s) no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% 

(cinquenta por cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Honorários 

advocatícios da forma pactuada com o patrono.Transitada em julgado 

expeça o competente mandado para averbação da sentença no Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais e do divórcio à margem do assento 

de casamento.A seguir, proceda com as baixas, anotações necessárias e 

arquive os autos.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56799 Nr: 1413-63.2014.811.0038

 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: Lucirlei dos Santos Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestar acerca do laudo apresentado nos 

autos no dia 4/6/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 74-69.2014.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LdOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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:

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar sobre 

acordo entabulado entre as partes (ref. 18), promovendo a sua juntada 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59019 Nr: 2472-86.2014.811.0038

 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: Sebastião Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 

269, I, do CPC/NCPC, art. 487, I -, 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 processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 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 – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o trânsito em julgado, certifique.Nada requerido do 

trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50509 Nr: 321-21.2012.811.0038

 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: Lucimar Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam o laudo pericial juntado às fls. 40/46 e 

o laudo socioeconômico juntado às fls. 56/57, ou se desejam realização de 

nova perícia e novo estudo socioeconômico, justificando esse pedido, bem 

como a produção de alguma prova em audiência de instrução, 

especificando-as e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, 

porque entendem que não há necessidade de produção de outras provas 

– NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar 

concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66476 Nr: 291-44.2016.811.0038

 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: Sasso Peres & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana de Andrade Zuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos - 

OAB:, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO COMUM -, tendo 

como partes as em epígrafe, em que houve contestação da parte 

requerida e impugnação à contestação por parte do(a) requerente, 

contudo com a vigência da Lei n. 13.105/2015 – Novo Código Civil – é 

exortado que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação 

e outros métodos como solução consensual de conflitos, pois o Estado 

promoverá, sempre que possível, essa, inclusive no curso do processo 

judicial - NCPC, art. 3º, §§.

Isso posto e considerando que o processo em epígrafe não teve audiência 

de conciliação alguma, DETERMINO que designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, bem 

como intime as partes na pessoa do seus advogados, para a audiência, e 

advirta-se 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 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-26.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000444-26.2017.8.11.0038 REQUERENTE: RITA DE FATIMA GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC, ajuizada por RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA em desfavor 

de MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de 

medicamento. É o necessário. Decido. A parte reclamante afirma ser 

portadora de doença cárdiaca, sendo necessário fazer o uso contínuo de 

02 CX DE NOVAMOX 875 MILIGRAMAS COM 14 COMPRIMIDOS CADA; 02 

CAIXA DE DIOSMIN 500 MILIGRAMAS COM 30 COMPRIMIDOS CADA; 01 

KOLLAGENASEC/ CLORANF 30 GRAMAS EM POMADA; MEDICAMENTO 

MANIPULADO CONTENDO: ORLISTATE 140 MILIGRAMAS, GARCINIA 500 

MILIGRAMAS, FAZEOLAMINIA 500 MILIGRAMAS, GENGIBRE 500 

MILIGRAMAS, PICOLINATO DE CROMO 250 MILIGRAMAS E KAWA KAWA 

100 MILIGRAMAS. A peça inicial veio, acompanhada de diversos 

documentos médicos que demonstram o suso narrado. A requerida 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, a qual não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde 

está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; 
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Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, 

ao Estado e ao Município providências no sentido de cumprir fielmente o 

que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – 

CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui competência 

comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da 

saúde e assistência pública. Ante a legitimidade da parte, julgo 

improcedente a preliminar suscitada pela requerida. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, por suficientes para o julgamento da causa os esclarecimentos já 

constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, art. 16, § 2º -, passo a analisar o 

mérito. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, 

art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada com recursos do 

orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados 

o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento 

de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Em consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma que necessita dos medicamentos, contudo, não tem 

condições financeiras de arcar com tal despesa, o que vem 

comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado. O 

processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, contudo, não foi 

possível a elaboração de laudo ante a prescrição estar ilegível e com data 

muito antiga (id. 11401755) Sendo assim, em analise aos documentos 

anexados aos autos, entendo que razão parcial assiste a parte 

requerente, vejamos. A Constituição Federal garante a todos os cidadãos 

uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito fundamental do 

homem, portanto, direito inquestionável. No caso em apreço, o que se 

pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do Estado em fornecer 

o medicamento necessário de modo a garantir à paciente a sobrevida e 

uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar que o Poder Público tem a 

obrigação de fornecer a todo cidadão o direito fundamental à saúde, 

devendo as reclamadas, portanto, prover os meios necessários para 

fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a prescrição 

medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum poderá 

ensejar providências necessárias outras, entre as quais o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias que 

costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente público 

descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à autora, 

cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo nosocômio 

particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de valores em 

conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo 

ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. 

(Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - 

AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O MÉRITO –NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

Diante do julgamento do RE 1.657.156–RJ (2017/0025629-7) afetado ao 

tema n. 106, igualmente, DEFIRO o referente ao pedido dos medicamento 

02 CX DE NOVAMOX 875 MILIGRAMAS COM 14 COMPRIMIDOS CADA; 02 

CAIXA DE DIOSMIN 500 MILIGRAMAS COM 30 COMPRIMIDOS CADA; 01 

KOLLAGENASEC/ CLORANF 30 GRAMAS EM POMADA; MEDICAMENTO 

MANIPULADO CONTENDO: ORLISTATE 140 MILIGRAMAS, GARCINIA 500 

MILIGRAMAS, FAZEOLAMINIA 500 MILIGRAMAS, GENGIBRE 500 

MILIGRAMAS, PICOLINATO DE CROMO 250 MILIGRAMAS E KAWA KAWA 

100 MILIGRAMAS, mensalmente, desde que o médico que atende a parte 

informe a impossibilidade de utilização dos fornecidos alternativamente 

pelo SUS, DEVENDO a reclamada, entregar os medicamentos necessários 

à reclamante, no prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação, da juntada 

do laudo médico determinado, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro 

de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 11 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TOLOMEU ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. 1000443-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SONIA TOLOMEU ROSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 
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sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por SONIA TOLOMEU ROSA 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo a analise: Afasto a 

preliminar de ausência de interesse processual, já que não há dúvida que 

a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. No que se refere a preliminar de impossibilidade de gratuidade 

da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, a benesse 

da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é dispensável 

em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação quanto ou seu 

deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, vejamos o que 

disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação 

e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Aduz a autora que na data de 13/11/2009 avalizou o Sr. Donizio 

Justino em uma cédula pignoratícia junto a requerida, com vencimento da 

última parcela no ano de 2016. Afirma que o Donizio Justino, faleceu em 

09/10/11, contudo a requerida a fim de, receber a dívida contraída pelo de 

cujus não agiu como previa o pacto, uma vez que, não buscou resgatar os 

bens penhorados, que contratualmente constituía a garantia de primeiro 

grau, tampouco acionou o seguro contratual, também não notificou a 

Requerente para cumprir o aval, optando por incluir seu nome no Cadastro 

de Inadimplente do Governo Federal, lhe causando danos morais. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 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. Apesar de visar 

equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, por 

entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 

-, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo 

é que a presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em 

favor do consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo 

ser relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além 

das regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão 

pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da 

Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no 

corpo social, fim precípuo do Direito. Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 

assegure diversos instrumentos facilitadores do exercício dos direitos 

introduzidos por este diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o 

legislador favorecer a confecção de decisões injustas e desprovidas de 

um mínimo de elementos que possam embasar a atividade jurisdicional, ou 

seja, a chamada justa causa. Entendo que o acervo probatório existente 

nos autos não é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

autora, uma vez que sequer comprova a alegada negativação, não 

anexando nenhum documento nos autos, não havendo que se falar em 

dano moral. Logo, a improcedência dos pedidos insertos na pretensão 

autoral é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela 

parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-41.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA TOLOMEU ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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. 1000443-41.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SONIA TOLOMEU ROSA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por SONIA TOLOMEU ROSA 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Existindo preliminares, passo a analise: Afasto a 

preliminar de ausência de interesse processual, já que não há dúvida que 

a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. No que se refere a preliminar de impossibilidade de gratuidade 

da justiça, a mesma merece ser rejeitada, pois, como é sabido, a benesse 

da gratuidade da justiça no âmbito dos juizados especiais é dispensável 

em sede cognitiva, sendo imprescindível a manifestação quanto ou seu 

deferimento ou não somente em sede recursal. A respeito, vejamos o que 

disciplina a Lei dos Juizados Especiais: Art. 54. O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como outras preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação 
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e permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. Aduz a autora que na data de 13/11/2009 avalizou o Sr. Donizio 

Justino em uma cédula pignoratícia junto a requerida, com vencimento da 

última parcela no ano de 2016. Afirma que o Donizio Justino, faleceu em 

09/10/11, contudo a requerida a fim de, receber a dívida contraída pelo de 

cujus não agiu como previa o pacto, uma vez que, não buscou resgatar os 

bens penhorados, que contratualmente constituía a garantia de primeiro 

grau, tampouco acionou o seguro contratual, também não notificou a 

Requerente para cumprir o aval, optando por incluir seu nome no Cadastro 

de Inadimplente do Governo Federal, lhe causando danos morais. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. A inteligência do artigo 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 aos fins sociais da Lei e às 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. Apesar de visar 

equilibrar a relação jurídica existente entre consumidor e fornecedor, por 

entender que aquele é a parte vulnerável - art. 4º, I e III da Lei nº. 8.078/90 

-, diante da capacidade técnica, econômica e jurídica do fornecedor, certo 

é que a presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em 

favor do consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo 

ser relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além 

das regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão 

pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da 

Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no 

corpo social, fim precípuo do Direito. Muito embora, a Lei n.º 8.078/90 

assegure diversos instrumentos facilitadores do exercício dos direitos 

introduzidos por este diploma em nosso ordenamento jurídico, não quis o 

legislador favorecer a confecção de decisões injustas e desprovidas de 

um mínimo de elementos que possam embasar a atividade jurisdicional, ou 

seja, a chamada justa causa. Entendo que o acervo probatório existente 

nos autos não é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

autora, uma vez que sequer comprova a alegada negativação, não 

anexando nenhum documento nos autos, não havendo que se falar em 

dano moral. Logo, a improcedência dos pedidos insertos na pretensão 

autoral é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO – 

CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela 

parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de junho de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANA DA SILVA RAMOS - 

MT21938/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: 06/09/2018 Hora: 14:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000188-83.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

20.721,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: ANA PAULA DE 

CARVALHO FERREIRA FORMIGA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-61.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURIM EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA INTIMAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO Dados do processo: 

Processo: 1000086-61.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 4.682,44; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Partes do processo: Parte Requerente: 

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR Parte Requerido: TURIM 

EQUIPAMENTOS LTDA . FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) 

INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) desta 

intimação. OBJETO: Intimação da parte requerente para manifestar-se 

acerca da correspondência expedida e devolvida conforme juntada ID. 

8313465. ARAPUTANGA, 12 de junho de 2018. Juscenil Alves de Arruda 

Souza Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-08.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

M M DA CUNHA CONFECCOES - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MA PUBLICACOES ON LINE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/09/2018 

Hora: 15:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

8010243-08.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: M M DA CUNHA CONFECCOES - EPP 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-64.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CLINTON FERREIRA DA SILVA - 

MT0022335A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 Hora: 13:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000090-64.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: RENAN DIAS OLIVEIRA 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 Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000335-12.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 11.606,03; 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: MARCIA TABOA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 16:00, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada 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 a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 30 de maio de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

- TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-12.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TABOA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000335-12.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 11.606,03; 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: MARCIA TABOA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 20/06/2018 Hora: 16h00, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada 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 a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 12 de junho de 2018. 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: 1000094-04.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 12 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: RODRIGO FRANCISCO DE 

SOUZA - MT0019474A, OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - 

MT0006702A 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: 16/08/2018 Hora: 17:30 , no endereço 
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ao final indicado. Processo: 1000094-04.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 

38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: DOUGLAS OLIVEIRA 

RIOS 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: 8010092-13.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010092-13.2014.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL TAVARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, 

no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. 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. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 9.371,12 (nove 

mil e trezentos e setenta e um reais e doze centavos) -, 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. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 8 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-13.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010092-13.2014.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL TAVARES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c CPC e NCPC -, tendo como partes $poloAtivo e $poloPassivo, em que, 

no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do 

débito à credora e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. 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. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida 

configura reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo 

seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a 

satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 9.371,12 (nove 

mil e trezentos e setenta e um reais e doze centavos) -, 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. Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 
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advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 8 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Processo nº 

1000118-66.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA 

em desfavor de OI MOVEL S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Defiro 

o pedido liminar e determino a retificação do polo passivo da presente 

ação para constar como reclamada a empresa OI MÓVEL S/A. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte autora que vem 

enfrentando problemas junto a requerida ante a má prestação de seus 

serviços, não sendo atendida em suas solicitações, bem como cobranças 

de serviços não utilizados ou inativos, restando impossível o 

cancelamento das linhas moveis não utilizadas, sob ameaça de 

cancelamento também do número fixo que possuí há mais de 20 anos, 

sendo utilizado tal número para efetuar contato com sua família residente 

em outro Estado. Afirma que no mês de abril de 2017, lhe foi ofertado a 

inclusão do Oi TV em sua assinatura, o que foi aceito, sendo cobrado tais 

valores, contudo o serviço não foi disponibilizado, iniciando uma 

interminável saga de ligações junto a requerida, conforme protocolos 

informados, contudo, sem qualquer êxito. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o comportamento 

das partes em suas relações, que se resume no dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, a autora 

anexou aos autos diversos protocolos e e-mails que trocou com a 

requerida na tentativa de resolver o ocorrido, bem como os comprovantes 

de que o serviço móvel estava inativo na data de 03 de novembro de 

2016, mesmo a autora pagando mensalmente pelo serviço. No entanto, 

restou claro que a reclamada via e-mail nada fez para atender ou 

solucionar os inúmeros e incansáveis pedidos da autora, tendo recebido 

por um serviço que não prestou ao consumidor. Já a requerida não se 

desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia 

ter resolvido de administrativamente o ocorrido, conforme solicitado pelo 

consumidor via e-mail. No que se refere aos danos materiais, para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado 

fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas que apesar 

de ter pago pelo serviço móvel no valor de R$ 67,50 (sessenta e sete 

reais e cinquenta centavos), o mesmo restou inativo por seis meses, 

restando devido o ressarcimento no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e 

cinco reais), na forma simples. Indefiro o pedido repetição em dobro, posto 

que, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

(direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 

pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não presta 

corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O 

autor tentou de todas as formar resolver junto a requerida, contudo, teve 

seus requerimentos ignorados, e ainda pagando por serviços não 

fornecidos/ disponibilizados. Ademais, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança 

busca proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo 

contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo 

que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, 

assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. No que se refere ao 

pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 
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improcedente, posto que a reclamada alega existência de dano material no 

valor de R$ 57,23 (cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), 

contudo, não comprova tais débitos, não anexando documentos 

comprobatórios. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a reclamada a pagar 

ao reclamante, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- DETERMINAR que a requerida efetue a migração do plano “Oi Conta Total 

2” para o plano “Oi Residencial Básico, conforme solicitado pela autora 

administrativamente, bem como a permanência do telefone fixo (65) 

3261-2797 ativo em nome da autora; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; - DETERMINAR a retificação do polo passivo da 

presente ação para constar como reclamada a empresa OI MÓVEL S/A. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-66.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Processo nº 

1000118-66.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CARLA BEATRIZ SILVA FERREIRA 

em desfavor de OI MOVEL S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 

38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Defiro 

o pedido liminar e determino a retificação do polo passivo da presente 

ação para constar como reclamada a empresa OI MÓVEL S/A. Presentes 

os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao 

julgamento do mérito. No caso há relação consumerista entre as partes, 

sendo a parte autora consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, 

nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte autora que vem 

enfrentando problemas junto a requerida ante a má prestação de seus 

serviços, não sendo atendida em suas solicitações, bem como cobranças 

de serviços não utilizados ou inativos, restando impossível o 

cancelamento das linhas moveis não utilizadas, sob ameaça de 

cancelamento também do número fixo que possuí há mais de 20 anos, 

sendo utilizado tal número para efetuar contato com sua família residente 

em outro Estado. Afirma que no mês de abril de 2017, lhe foi ofertado a 

inclusão do Oi TV em sua assinatura, o que foi aceito, sendo cobrado tais 

valores, contudo o serviço não foi disponibilizado, iniciando uma 

interminável saga de ligações junto a requerida, conforme protocolos 

informados, contudo, sem qualquer êxito. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Destaco, 

nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o comportamento 

das partes em suas relações, que se resume no dever imposto a quem 

quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, a autora 

anexou aos autos diversos protocolos e e-mails que trocou com a 

requerida na tentativa de resolver o ocorrido, bem como os comprovantes 

de que o serviço móvel estava inativo na data de 03 de novembro de 

2016, mesmo a autora pagando mensalmente pelo serviço. No entanto, 

restou claro que a reclamada via e-mail nada fez para atender ou 

solucionar os inúmeros e incansáveis pedidos da autora, tendo recebido 

por um serviço que não prestou ao consumidor. Já a requerida não se 

desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia 

ter resolvido de administrativamente o ocorrido, conforme solicitado pelo 

consumidor via e-mail. No que se refere aos danos materiais, para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, tendo a autora comprovado 

fato constitutivo de seu direito, sendo que apresentou provas que apesar 

de ter pago pelo serviço móvel no valor de R$ 67,50 (sessenta e sete 

reais e cinquenta centavos), o mesmo restou inativo por seis meses, 

restando devido o ressarcimento no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e 

cinco reais), na forma simples. Indefiro o pedido repetição em dobro, posto 

que, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ 

(direito privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do 

indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, 

pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do 

credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, 

DJe 19/08/2011 – e, assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp 

n. 600.663/RS, não decide em definitivo a divergência com a Primeira 

Seção do STJ (direito público), que admite a condenação quando decorrer 

de dolo (má-fé) ou culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, 

Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado 
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pelas de Direito Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma 

simples, exceto se comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não 

decorre da mera cobrança de valores decorrentes de procedimentos que 

venham a ser declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução 

em dobro dos valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) 

requisitos – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a 

cobrança realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo 

consumidor do excesso e a ausência de engano justificável/a 

demonstração da má-fé/dolo do credor. Quanto à alegação de que na 

situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não presta 

corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O 

autor tentou de todas as formar resolver junto a requerida, contudo, teve 

seus requerimentos ignorados, e ainda pagando por serviços não 

fornecidos/ disponibilizados. Ademais, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que 

é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida 

desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, 

e que exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere 

aos deveres anexos do contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança 

busca proteger a confiança que o consumidor deposita no vínculo 

contratual, mas especificamente na prestação contratual, na sua 

adequação ao fim que razoavelmente dele se espera, tutelando também a 

confiança depositada na segurança do produto ou do serviço prestado. 

De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo 

que a responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele 

que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, 

assim, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 

Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente considerado não 

é suficiente para acolher a pretensão da parte consumidora, mas, no 

contexto retratado nos autos, a postura da requerida potencializa a 

superioridade do fornecedor em detrimento da vulnerabilidade da parte 

consumidora. Outrossim, a ausência de solução administrativa, gerando 

sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a falha na prestação dos 

serviços caracterizados como passíveis de gerar lesão aos direitos da 

personalidade e passíveis de compensação. No tocante ao valor da 

indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do 

razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. No que se refere ao 

pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, posto que a reclamada alega existência de dano material no 

valor de R$ 57,23 (cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), 

contudo, não comprova tais débitos, não anexando documentos 

comprobatórios. Ante o exposto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial para: - CONDENAR a reclamada a pagar 

ao reclamante, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- DETERMINAR que a requerida efetue a migração do plano “Oi Conta Total 

2” para o plano “Oi Residencial Básico, conforme solicitado pela autora 

administrativamente, bem como a permanência do telefone fixo (65) 

3261-2797 ativo em nome da autora; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; - DETERMINAR a retificação do polo passivo da 

presente ação para constar como reclamada a empresa OI MÓVEL S/A. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Processo nº 

1000003-45.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARIA ABADIA 

MARCELINO DE SOUZA em desfavor de OI S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia, haja vista que se trata de pedido de 

matéria não discutida nos autos, não sendo objeto da presente ação 

problemas de internet ou algo similar, e sim transferência unilateral da linha 

pertencente a autora. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 
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fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que é proprietária da linha n. (65) 3261-3191, com serviços de 

telefonia fixa e internet, contudo, em 14 de fevereiro de 2017, tais 

serviços foram suprimidos e o contato com a reclamada resultou na 

informação de que tinha sido transferido para a cidade de Água Boa-MT, a 

pedido da proprietária, o que nega ter feito. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. A liminar foi DEFERIDA (id. 6027680), determinando que reclamada 

reative/restabeleça o serviço da linha fixa n. (65) 3261-3191 e, 

consequentemente, internet, fazendo-o da forma originalmente contratada 

e no Município de Araputanga-MT, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

intimação, sob pena de multa cominatória/astreinte no valor de R$. 50,00 

(cinquenta reais) e periodicidade diária. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a autora anexou aos autos documentos 

comprovatórios de que teve sua linha transferida para a cidade a Água 

Boa-MT, bem como que o permaneceu sem o serviço pelo período 

14/02/2017 a 29/05/2017, ratificado pela requerida nos documentos 

anexados a defesa. A requerida não anexou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar que a autora solicitou ou autorizou a 

transferência da linha para outra cidade, demonstrando claramente a má 

prestação de seus serviços. Ademais, em defesa, a reclamada apenas se 

ocupou em alegar ausência de comprovação dos danos, bem como 

discorrer sobre serviços de internet, matéria sequer objeto dos autos. A 

requerida não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC, já que poderia ter resolvido de administrativamente o 

ocorrido, conforme solicitado pelo consumidor. No que se refere aos 

danos materiais, determino que sejam anuladas/canceladas as faturas da 

linha (65) 3261-3191, no período que a autora permaneceu sem o serviço 

devido a transferência indevida, qual seja 14/02/2017 a 29/05/2017, 

devendo a requerida se abster de cobra-los por qualquer meio. Quanto à 

alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta 

não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos 

autos, em que a parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não 

presta corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a 

esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. A parte autora tentou de todas as formar resolver junto a 

requerida, contudo, teve seus requerimentos ignorados. Ademais, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, posto que a reclamada alega existência de dano 

material no valor de R$ 306,06 (trezentos e seis reais e seis centavos), 

contudo, não comprova tais débitos, não anexando documentos 

comprobatórios. Bem como improcedente o pedido de litigância de má fé. 

Ademais, diante de pedido de EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA 

SENTENÇA (id. 8220607), e possibilidade – NCPC, art. 537, § 3º, com 

redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016 -, inclusive reconhecida no 

julgamento do recurso especial n. 1.200.856-RS, do Superior Tribunal de 

Justiça, que fixou a tese de que a multa diária fixada em antecipação de 

tutela somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua 

confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo, 

DETERMINO que intime o devedor/executado para que deposite o valor 

informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora/constrição, 

sendo que eventual levantamento somente ocorrerá após o trânsito em 

julgado da sentença favorável à parte. Inaplicável a incidência da 

multa/sanção do CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º nas 

execuções/cumprimentos provisórios. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR a 

liminar deferida em exame sumário (id. 6027680). -DETERMINAR que sejam 

anuladas/canceladas as faturas da linha (65) 3261-3191, no período que a 

autora permaneceu sem o serviço, devido a transferência indevida, qual 

seja 14/02/2017 a 29/05/2017, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe 

que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO; - DETERMINAR que intime o devedor/executado para que 

deposite o valor informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora/constrição, sendo que eventual levantamento somente ocorrerá 

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. - Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 
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e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-45.2017.8.11.0038
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MARIA ABADIA MARCELINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)
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OI S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Processo nº 

1000003-45.2017.8.11.0038 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARIA ABADIA 

MARCELINO DE SOUZA em desfavor de OI S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. 

Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência 

absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da 

prova e necessidade de perícia, haja vista que se trata de pedido de 

matéria não discutida nos autos, não sendo objeto da presente ação 

problemas de internet ou algo similar, e sim transferência unilateral da linha 

pertencente a autora. No caso em exame, verifico que as provas 

produzidas no processo são suficientemente aptas a formar o 

convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões técnicas 

não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. No caso há relação consumerista 

entre as partes, sendo a parte autora consumidora e a parte ré 

fornecedora de serviços, nos termos do artigo 2º, caput, e 3º caput do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em síntese sustenta a parte 

autora que é proprietária da linha n. (65) 3261-3191, com serviços de 

telefonia fixa e internet, contudo, em 14 de fevereiro de 2017, tais 

serviços foram suprimidos e o contato com a reclamada resultou na 

informação de que tinha sido transferido para a cidade de Água Boa-MT, a 

pedido da proprietária, o que nega ter feito. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. A liminar foi DEFERIDA (id. 6027680), determinando que reclamada 

reative/restabeleça o serviço da linha fixa n. (65) 3261-3191 e, 

consequentemente, internet, fazendo-o da forma originalmente contratada 

e no Município de Araputanga-MT, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 

intimação, sob pena de multa cominatória/astreinte no valor de R$. 50,00 

(cinquenta reais) e periodicidade diária. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco, nas relações contratuais, 

especialmente nas de consumo, a boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio que norteia o comportamento das partes em suas 

relações, que se resume no dever imposto a quem quer que tome parte em 

relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de 

condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. 

Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às 

partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. Verifica-se que, a autora anexou aos autos documentos 

comprovatórios de que teve sua linha transferida para a cidade a Água 

Boa-MT, bem como que o permaneceu sem o serviço pelo período 

14/02/2017 a 29/05/2017, ratificado pela requerida nos documentos 

anexados a defesa. A requerida não anexou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar que a autora solicitou ou autorizou a 

transferência da linha para outra cidade, demonstrando claramente a má 

prestação de seus serviços. Ademais, em defesa, a reclamada apenas se 

ocupou em alegar ausência de comprovação dos danos, bem como 

discorrer sobre serviços de internet, matéria sequer objeto dos autos. A 

requerida não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

333, II, do CPC, já que poderia ter resolvido de administrativamente o 

ocorrido, conforme solicitado pelo consumidor. No que se refere aos 

danos materiais, determino que sejam anuladas/canceladas as faturas da 

linha (65) 3261-3191, no período que a autora permaneceu sem o serviço 

devido a transferência indevida, qual seja 14/02/2017 a 29/05/2017, 

devendo a requerida se abster de cobra-los por qualquer meio. Quanto à 

alegação de que na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta 

não merece prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos 

autos, em que a parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não 

presta corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a 

esfera do mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua 

dignidade. A parte autora tentou de todas as formar resolver junto a 

requerida, contudo, teve seus requerimentos ignorados. Ademais, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. No 

que se refere ao pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser 

julgado improcedente, posto que a reclamada alega existência de dano 

material no valor de R$ 306,06 (trezentos e seis reais e seis centavos), 

contudo, não comprova tais débitos, não anexando documentos 

comprobatórios. Bem como improcedente o pedido de litigância de má fé. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 466 de 714



Ademais, diante de pedido de EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA 

SENTENÇA (id. 8220607), e possibilidade – NCPC, art. 537, § 3º, com 

redação dada pela Lei n. 13.256, de 2016 -, inclusive reconhecida no 

julgamento do recurso especial n. 1.200.856-RS, do Superior Tribunal de 

Justiça, que fixou a tese de que a multa diária fixada em antecipação de 

tutela somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua 

confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso 

eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo, 

DETERMINO que intime o devedor/executado para que deposite o valor 

informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora/constrição, 

sendo que eventual levantamento somente ocorrerá após o trânsito em 

julgado da sentença favorável à parte. Inaplicável a incidência da 

multa/sanção do CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º nas 

execuções/cumprimentos provisórios. Ante o exposto, e o que mais 

consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 

269, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - CONFIRMAR a 

liminar deferida em exame sumário (id. 6027680). -DETERMINAR que sejam 

anuladas/canceladas as faturas da linha (65) 3261-3191, no período que a 

autora permaneceu sem o serviço, devido a transferência indevida, qual 

seja 14/02/2017 a 29/05/2017, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, 

sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe 

que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR 

à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – 

Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, 

c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, 

parágrafo único c/c art. 405. - JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO; - DETERMINAR que intime o devedor/executado para que 

deposite o valor informado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora/constrição, sendo que eventual levantamento somente ocorrerá 

após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. - Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FLAVIO FERREIRA 

DIAS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminares passo a análise. A 

reclamada afirma a existência de coisa julgada, posto que, o objeto da 

ação, a causa de pedir e os pedidos são idênticos aos do processo nº 

8010115-85.2016.811.0038 julgados nessa comarca, com transito em 

julgado, proposto pelo autor em desfavor da reclamada. Contudo 

verifica-se inexistência da alegada coisa julgada e litispendência, já que o 

presente processo se trata de novo bloqueio realizado pela requerida, 

gerando novos danos a serem indenizados. Desta feita, julgo 

improcedente a preliminar suscitada. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que possui um contrato de fornecimento 

de serviços de telefonia com a requerida referente ao terminal (65) 

99906-5746, sendo que em 01 de junho de 2016, ajuizou Ação 

Indenizatória por Danos Morais em desfavor da empresa requerida 

(processo nº 8010115-85.2016.811.0038), sendo julgado improcedente o 

pedido autoral em razão de ser considerado mero aborrecimento e devido 

a não comprovação dos danos morais sofridos em razão do desligamento 

da linha telefônica. Afirma que apesar da existência de processo anterior 

e da comprovação do pagamento do débito, onde fora inclusive 

determinado liminarmente o desbloqueio da linha telefônica e confirmado 

em sentença, o que somente foi realizado em cumprimento da ordem 

judicial em data de 05/10/2016, às 09h32min, a empresa requerida, efetuou 

novo bloqueio da linha telefônica do autor, em razão da mesma fatura que 

anteriormente alegou encontrar-se inadimplida, sendo certo que em data 

de 10 de fevereiro de 2017, realizou o bloqueio parcial da linha e no dia 13 

de março de 2017, o fizeram total. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 

direitos. Em defesa a requerida alega regular exercício de direito, bem 

como fatura em aberto referente ao mês de março, colacionando tela de 

seu sistema. Afirma inexistência de danos morais e requer seja a ação 

julgada improcedente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a 

boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o 

comportamento das partes em suas relações, que se resume no dever 

imposto a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com 

lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar 

as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres 

anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de 

previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, o 

autor anexou aos autos protocolo na tentativa de resolver o ocorrido, bem 

como os comprovantes de que pagou a fatura referente ao mês de março 

de 2016, id 6719509, não tendo a requerida anexado nenhum documento 

capaz de comprovar aos débitos alegados. No entanto, a requerida não se 
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desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia 

ter anexado comprovante da existência de débitos ensejadores do 

bloqueio da linha telefônica, áudio da gravação cujo protocolo foi 

informado pelo autor na inicial, porém não o fez. Quanto à alegação de que 

na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não presta 

corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O 

autor tentou resolver junto a requerida, contudo, teve seu requerimento 

ignorado e ainda o corte de sua linha telefônica. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR que a requerida restabeleça a linha telefônica 

pertencente ao autor (65) 99906-5746, no prazo de 5 dias, sob pena de 

pagamento de multa no importe de R$ 10,00 (cinquenta reais) por dia de 

descumprimento, limitada ao valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais), quando 

será reanalisada a necessidade de majoração; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000106-52.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FLAVIO FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por FLAVIO FERREIRA 

DIAS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Dispenso o relatório, 

autorizada pelo artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Existindo preliminares passo a análise. A 

reclamada afirma a existência de coisa julgada, posto que, o objeto da 

ação, a causa de pedir e os pedidos são idênticos aos do processo nº 

8010115-85.2016.811.0038 julgados nessa comarca, com transito em 

julgado, proposto pelo autor em desfavor da reclamada. Contudo 

verifica-se inexistência da alegada coisa julgada e litispendência, já que o 

presente processo se trata de novo bloqueio realizado pela requerida, 

gerando novos danos a serem indenizados. Desta feita, julgo 

improcedente a preliminar suscitada. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Em 

síntese sustenta a parte autora que possui um contrato de fornecimento 

de serviços de telefonia com a requerida referente ao terminal (65) 

99906-5746, sendo que em 01 de junho de 2016, ajuizou Ação 

Indenizatória por Danos Morais em desfavor da empresa requerida 

(processo nº 8010115-85.2016.811.0038), sendo julgado improcedente o 

pedido autoral em razão de ser considerado mero aborrecimento e devido 

a não comprovação dos danos morais sofridos em razão do desligamento 

da linha telefônica. Afirma que apesar da existência de processo anterior 

e da comprovação do pagamento do débito, onde fora inclusive 

determinado liminarmente o desbloqueio da linha telefônica e confirmado 

em sentença, o que somente foi realizado em cumprimento da ordem 

judicial em data de 05/10/2016, às 09h32min, a empresa requerida, efetuou 

novo bloqueio da linha telefônica do autor, em razão da mesma fatura que 

anteriormente alegou encontrar-se inadimplida, sendo certo que em data 

de 10 de fevereiro de 2017, realizou o bloqueio parcial da linha e no dia 13 

de março de 2017, o fizeram total. Diante de todos os transtornos 

vivenciados, bem como, pela tentativa frustrada em resolver o problema 

pela via administrativa, busca a tutela jurisdicional como garantia de seus 
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direitos. Em defesa a requerida alega regular exercício de direito, bem 

como fatura em aberto referente ao mês de março, colacionando tela de 

seu sistema. Afirma inexistência de danos morais e requer seja a ação 

julgada improcedente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, a 

boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio que norteia o 

comportamento das partes em suas relações, que se resume no dever 

imposto a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com 

lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar 

as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres 

anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de 

previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Verifica-se que, o 

autor anexou aos autos protocolo na tentativa de resolver o ocorrido, bem 

como os comprovantes de que pagou a fatura referente ao mês de março 

de 2016, id 6719509, não tendo a requerida anexado nenhum documento 

capaz de comprovar aos débitos alegados. No entanto, a requerida não se 

desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, já que poderia 

ter anexado comprovante da existência de débitos ensejadores do 

bloqueio da linha telefônica, áudio da gravação cujo protocolo foi 

informado pelo autor na inicial, porém não o fez. Quanto à alegação de que 

na situação em tela não há o dano moral, tem-se que esta não merece 

prosperar. Entendo que o acontecimento espelhado nos autos, em que a 

parte promovida realiza recebe do consumidor, mas não presta 

corretamente o serviço, enseja transtornos que ultrapassam a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. O 

autor tentou resolver junto a requerida, contudo, teve seu requerimento 

ignorado e ainda o corte de sua linha telefônica. Ademais, nas relações 

contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da boa-fé 

objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e deve 

ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Nesse 

sentir, o princípio da confiança busca proteger a confiança que o 

consumidor deposita no vínculo contratual, mas especificamente na 

prestação contratual, na sua adequação ao fim que razoavelmente dele se 

espera, tutelando também a confiança depositada na segurança do 

produto ou do serviço prestado. De tal modo, caracterizados o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 

6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Adota-se, no caso, a Teoria do Risco 

do Empreendimento de modo que a responsabilidade se faça destituída da 

verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade e, assim, sua responsabilidade somente pode ser 

afastada caso demonstrada uma das excludentes do nexo, o que não 

ocorreu no caso. Certo é que o descumprimento de contrato isoladamente 

considerado não é suficiente para acolher a pretensão da parte 

consumidora, mas, no contexto retratado nos autos, a postura da 

requerida potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento da 

vulnerabilidade da parte consumidora. Outrossim, a ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência, e a 

falha na prestação dos serviços caracterizados como passíveis de gerar 

lesão aos direitos da personalidade e passíveis de compensação. No 

tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Ante 

o exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DETERMINAR que a requerida restabeleça a linha telefônica 

pertencente ao autor (65) 99906-5746, no prazo de 5 dias, sob pena de 

pagamento de multa no importe de R$ 10,00 (cinquenta reais) por dia de 

descumprimento, limitada ao valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais), quando 

será reanalisada a necessidade de majoração; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-48.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO BALTAZAR B DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010057-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO BALTAZAR B DE 

PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por ADAO 

BALTAZAR B DE PAULA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 17.463,02 

(dezessete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), 

atualizado e corrigido monetariamente. A parte adversa foi citada e a 

audiência de conciliação realizada sem acordo entre elas. As partes foram 

ouvidas em audiência de instrução e julgamento. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 
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de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada 

a ressarcir o valor que afirma despendido com a eletrificação de 

propriedade rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna 

pela improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 
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RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010057-48.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ADAO BALTAZAR B DE 

PAULA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 
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DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por ADAO 

BALTAZAR B DE PAULA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 17.463,02 

(dezessete mil quatrocentos e sessenta e três reais e dois centavos), 

atualizado e corrigido monetariamente. A parte adversa foi citada e a 

audiência de conciliação realizada sem acordo entre elas. As partes foram 

ouvidas em audiência de instrução e julgamento. A fornecedora, ora 

reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte 

reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a 

construção de ramal particular que interligue o ramal geral de distribuição 

de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada 

a ressarcir o valor que afirma despendido com a eletrificação de 

propriedade rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna 

pela improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 
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a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 473 de 714



ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Processo n. 8010069-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: 

RAQUEL SANDRA DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por RAQUEL SANDRA DE ANDRADE em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre 

pedidos outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural – R$ 19.960,73 (dezenove mil novecentos e sessenta reais e setenta 

e três centavos) atualizado e corrigido monetariamente. A parte adversa 

foi citada e a audiência de conciliação realizada sem acordo entre elas. A 

fornecedora, ora reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, 

ser da parte reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e 

risco, a construção de ramal particular que interligue o ramal geral de 

distribuição de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada 

a ressarcir o valor que afirma despendido com a eletrificação de 

propriedade rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna 

pela improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 
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concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 
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SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-62.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SANDRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Processo n. 8010069-62.2017.8.11.0038 REQUERENTE: 

RAQUEL SANDRA DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada 

por RAQUEL SANDRA DE ANDRADE em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre 

pedidos outros, a condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o 

valor/importe que afirma despendido com a eletrificação de propriedade 

rural – R$ 19.960,73 (dezenove mil novecentos e sessenta reais e setenta 

e três centavos) atualizado e corrigido monetariamente. A parte adversa 

foi citada e a audiência de conciliação realizada sem acordo entre elas. A 

fornecedora, ora reclamada, apresentou contestação e alegou, no mérito, 

ser da parte reclamante a obrigação de providenciar, por sua conta e 

risco, a construção de ramal particular que interligue o ramal geral de 

distribuição de energia ao local a ser servido com essa, não ter ocorrido a 

incorporação da rede elétrica aos ativos da reclamada, quem somente 

assumiu a responsabilidade pela operação e manutenção, porque esta 

somente ocorreria após autorização de sua parte e o ressarcimento de 

acordo com a previsão de universalização cujo prazo seria até julho de 

2017, não sendo o procedimento automático, assim como não ter a parte 

reclamante comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi 

impugnada pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte 

reclamante busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada 

a ressarcir o valor que afirma despendido com a eletrificação de 

propriedade rural, contudo a concessionária de energia elétrica pugna 

pela improcedência, nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. A parte 

autora/reclamante ajuizou ação de conhecimento em que requer a 

condenação da parte adversa a pagar/ressarcir o valor indicado na 

exordial sob a afirmação de que custeou a eletrificação de sua 

propriedade rural, a qual seria de responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, contudo não se desincumbiu quanto ao seu ônus 

probatório do fato constitutivo do direito – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, 

II. A afirmada eletrificação da propriedade ocorreu em período regulado 

pelo Decreto n. 41.019/51, com previsão normativa de obras custeadas 

por ambos (concessionária e consumidor) - art.138 e art. 140 -, 

exclusivamente pela concessionária - art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 

142 -, custeios os quais não eram defesos pelas Constituições Federais, 

inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, “b”, e art. 187, VII. As redações do 

Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, e 140, caput, dadas pelos Decreto 

n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata do custeio de ambos, são 

respectivamente expressas de que “O custeio das extensões do sistema 

elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de ligação ou mudança de 

tensão de fornecimento é de responsabilidade do concessionário até 

limites por ele calculados, obedecendo às normas baixadas pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE” e “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou obras a 

que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 
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adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 477 de 714



pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_________________________________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010031-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WANIA RITA DE CASSIA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MÉRITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por WANIA RITA DE 

CASSIA GASCH HARRIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. É o necessário. Decido. Afirma a parte autora que a 

reclamada na data de 10/02/2017, foi ao seu estabelecimento para realizar 

o corte de energia sob afirmação que havia fatura/conta atrasada, 

contudo, as faturas de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, haviam sido 

pagas naquela mesma data, tendo apresentado o comprovante de 

pagamento aos funcionários da requerida, sendo informada que iriam 

constar no sistema o adimplemento. Contudo, que para sua surpresa no 

sábado quando sua filha chegou para trabalhar foi surpreendida com falta 

de energia, devido ao corte realizado pela requerida, mesmo com as 

faturas pagas e apresentadas anteriormente. Aduz que procurou a 

requerida sendo informada que o corte havia sido realizado na data de 

13/02/2017, tendo a requerida se negado a restabelecer a energia, 

prejudicando seu estabelecimento comercial. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende ausência de suspensão de energia, 

inexistência de dano moral, por fim requereu a improcedência do pedido. 

Decido. 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. Verifica-se que 

a unidade consumidora se encontra em nome do Sr. JAMES ALEXANDER 

ABARCA HARRRIS, esposo da autora, falecido em 22/10/2015, restando a 

autora ilegítima quanto ao pedido de obrigação de fazer relacionado ao 

contrato de consumo em nome de terceiro, contudo a mesma possui 

legitimidade para requerer o dano imaterial como consumidora por 

equiparação (bystanders). Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito do pedido compensatório. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC. Em que pese a conduta de interrupção no fornecimento 

de energia seja legalmente admitida para os casos de inadimplemento do 

consumidor, no caso dos autos, verifica-se que a autora havia efetuado o 

pagamento da fatura 2 (dois) dias antes do corte – comprovante id. 

5370630 - e mesmo tendo a requerida sido informada do pagamento, 

efetuou o corte de energia, prejudicando a autora, já que deveria ter sido 

mais diligente em verificar em seu sistema se de fato o consumidor ainda 

estava em débito, antes de efetuar a suspensão e atingir consumidora por 

equiparação. Verifica-se que a própria requerida afirma que esteve na 

unidade consumidora fazendo a leitura na data de 10/02/2017. Contudo, 

ela retornou 2 (dois) dias depois para efetuar o corte, mesmo estando as 

faturas pagas, não havendo justificativa para o corte. Assim, não há que 

se falar que a parte autora sofreu mero aborrecimento. Os fatos 

extrapolam transtornos comuns a que se sujeitam todas as pessoas no 

dia a dia. Trata-se de serviço público essencial, sem o qual se afasta a 

condição digna de vivência de qualquer pessoa, seja ela quem for. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. O contexto retratado nos autos indica postura da ré 

suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Logo, configurado o 

nexo de causalidade entre o ato ilegal praticado e o dano moral advindo da 

insistência da requerida em efetuar a suspensão da energia elétrica, 

mesmo tendo sito apresentado comprovante de pagamento com data 

anterior, bem como persistência em não efetuar o religamento, tendo a 

autora permanecido muitos dias sem energia restando prejudicada 

inclusive profissionalmente em relação a terceiros, incumbe à reclamada a 

responsabilidade indenizatória. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo 

útil na solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e 

espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora 

reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados e que tem legitimidade ativa para CONDENAR a parte 

Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Os demais pedidos 

relacionados ao contrato de consumo de titularidade de pessoa entranha 

ao processo e cuja legitimidade ativa a autora/reclamante não tem, JULGO 

EXTINTOS por isso - ilegitimidade da parte -, sem resolver o mérito - NCPC, 

art. 485, IV. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 
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prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA RITA DE CASSIA GASCH HARRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS OAB - MT0019540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010031-50.2017.8.11.0038 REQUERENTE: WANIA RITA DE CASSIA 

GASCH HARRIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MÉRITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por WANIA RITA DE 

CASSIA GASCH HARRIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Dispenso o relatório, autorizada pelo 

artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 

c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 

do FONAJE. É o necessário. Decido. Afirma a parte autora que a 

reclamada na data de 10/02/2017, foi ao seu estabelecimento para realizar 

o corte de energia sob afirmação que havia fatura/conta atrasada, 

contudo, as faturas de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, haviam sido 

pagas naquela mesma data, tendo apresentado o comprovante de 

pagamento aos funcionários da requerida, sendo informada que iriam 

constar no sistema o adimplemento. Contudo, que para sua surpresa no 

sábado quando sua filha chegou para trabalhar foi surpreendida com falta 

de energia, devido ao corte realizado pela requerida, mesmo com as 

faturas pagas e apresentadas anteriormente. Aduz que procurou a 

requerida sendo informada que o corte havia sido realizado na data de 

13/02/2017, tendo a requerida se negado a restabelecer a energia, 

prejudicando seu estabelecimento comercial. Por outro lado, na peça 

contestatória, a parte ré defende ausência de suspensão de energia, 

inexistência de dano moral, por fim requereu a improcedência do pedido. 

Decido. 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. Verifica-se que 

a unidade consumidora se encontra em nome do Sr. JAMES ALEXANDER 

ABARCA HARRRIS, esposo da autora, falecido em 22/10/2015, restando a 

autora ilegítima quanto ao pedido de obrigação de fazer relacionado ao 

contrato de consumo em nome de terceiro, contudo a mesma possui 

legitimidade para requerer o dano imaterial como consumidora por 

equiparação (bystanders). Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese o julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito do pedido compensatório. Após análise percuciente dos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida 

em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer 

causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – 

art. 373, II, do CPC. Em que pese a conduta de interrupção no fornecimento 

de energia seja legalmente admitida para os casos de inadimplemento do 

consumidor, no caso dos autos, verifica-se que a autora havia efetuado o 

pagamento da fatura 2 (dois) dias antes do corte – comprovante id. 

5370630 - e mesmo tendo a requerida sido informada do pagamento, 

efetuou o corte de energia, prejudicando a autora, já que deveria ter sido 

mais diligente em verificar em seu sistema se de fato o consumidor ainda 

estava em débito, antes de efetuar a suspensão e atingir consumidora por 

equiparação. Verifica-se que a própria requerida afirma que esteve na 

unidade consumidora fazendo a leitura na data de 10/02/2017. Contudo, 

ela retornou 2 (dois) dias depois para efetuar o corte, mesmo estando as 

faturas pagas, não havendo justificativa para o corte. Assim, não há que 

se falar que a parte autora sofreu mero aborrecimento. Os fatos 

extrapolam transtornos comuns a que se sujeitam todas as pessoas no 

dia a dia. Trata-se de serviço público essencial, sem o qual se afasta a 

condição digna de vivência de qualquer pessoa, seja ela quem for. No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. O contexto retratado nos autos indica postura da ré 

suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. Logo, configurado o 

nexo de causalidade entre o ato ilegal praticado e o dano moral advindo da 

insistência da requerida em efetuar a suspensão da energia elétrica, 

mesmo tendo sito apresentado comprovante de pagamento com data 

anterior, bem como persistência em não efetuar o religamento, tendo a 

autora permanecido muitos dias sem energia restando prejudicada 

inclusive profissionalmente em relação a terceiros, incumbe à reclamada a 

responsabilidade indenizatória. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

inclusive a capacidade financeira do ofensor, bem como a perda de tempo 

útil na solução do problema apenas após a busca do Poder Judiciário e 

espera de sentença de mérito, pois não foi a parte adversa, ora 

reclamada, capaz de resolvê-lo de forma administrativa/extrajudicial ou 

pelos métodos de solução consensual de conflito - conciliação, mediação 

etc. -, insistindo nas teses defensivas sem prova alguma em seu favor, 

razoável e proporcional o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de ressarcimento ao dano moral suportado. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados e que tem legitimidade ativa para CONDENAR a parte 

Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Os demais pedidos 
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relacionados ao contrato de consumo de titularidade de pessoa entranha 

ao processo e cuja legitimidade ativa a autora/reclamante não tem, JULGO 

EXTINTOS por isso - ilegitimidade da parte -, sem resolver o mérito - NCPC, 

art. 485, IV. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _________________________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 30 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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. 1000075-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIO JOSE DE CAMPOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes MARCIO JOSE DE CAMPOS e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL GAZIN LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. 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. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 3.343,56 (três mil e trezentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e seis centavos) -, 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. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, 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 tratando 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. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 4 de junho de 2018 - 11:47:06. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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. 1000075-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCIO JOSE DE CAMPOS 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes MARCIO JOSE DE CAMPOS e ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL GAZIN LTDA, em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. 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. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 3.343,56 (três mil e trezentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e seis centavos) -, 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. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, 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 
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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 tratando 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. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 4 de junho de 2018 - 11:47:06. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE ALVES COLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010045-34.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HELIO JOSE ALVES COLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por HELIO JOSE 

ALVES COLIN em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 37.200,01 

(trinta e sete mil, duzentos reais e um centavos), atualizado e corrigido 

monetariamente. A parte adversa foi citada e a audiência de conciliação 

realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora reclamada, 

apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte reclamante a 

obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a construção de ramal 

particular que interligue o ramal geral de distribuição de energia ao local a 

ser servido com essa, não ter ocorrido a incorporação da rede elétrica 

aos ativos da reclamada, quem somente assumiu a responsabilidade pela 

operação e manutenção, porque esta somente ocorreria após autorização 

de sua parte e o ressarcimento de acordo com a previsão de 

universalização cujo prazo seria até julho de 2017, não sendo o 

procedimento automático, assim como não ter a parte reclamante 

comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi impugnada 

pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte reclamante 

busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada a ressarcir 

o valor que afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural, 

contudo a concessionária de energia elétrica pugna pela improcedência, 

nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. A parte autora/reclamante ajuizou ação 

de conhecimento em que requer a condenação da parte adversa a 

pagar/ressarcir o valor indicado na exordial sob a afirmação de que 

custeou a eletrificação de sua propriedade rural, a qual seria de 

responsabilidade da concessionária de energia elétrica, contudo não se 

desincumbiu quanto ao seu ônus probatório do fato constitutivo do direito 

– CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II. A afirmada eletrificação da 

propriedade ocorreu em período regulado pelo Decreto n. 41.019/51, com 

previsão normativa de obras custeadas por ambos (concessionária e 

consumidor) - art.138 e art. 140 -, exclusivamente pela concessionária - 

art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 142 -, custeios os quais não eram 

defesos pelas Constituições Federais, inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, 

“b”, e art. 187, VII. As redações do Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, 

e 140, caput, dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata 

do custeio de ambos, são respectivamente expressas de que “O custeio 

das extensões do sistema elétrico necessárias ao atendimento de pedidos 

de ligação ou mudança de tensão de fornecimento é de responsabilidade 

do concessionário até limites por ele calculados, obedecendo às normas 

baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – 

DNAEE” e “Os encargos de responsabilidade do concessionário e do 

consumidor, decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos 

ou decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema 

elétrico, serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou 

obras a que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 

aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 
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previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 

IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 
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alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-34.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO JOSE ALVES COLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010045-34.2017.8.11.0038 REQUERENTE: HELIO JOSE ALVES COLIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, ajuizada por HELIO JOSE 

ALVES COLIN em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que requer, entre pedidos outros, a 

condenação da parte reclamada a pagar/ressarcir o valor/importe que 

afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural – R$ 37.200,01 

(trinta e sete mil, duzentos reais e um centavos), atualizado e corrigido 

monetariamente. A parte adversa foi citada e a audiência de conciliação 

realizada sem acordo entre elas. A fornecedora, ora reclamada, 

apresentou contestação e alegou, no mérito, ser da parte reclamante a 

obrigação de providenciar, por sua conta e risco, a construção de ramal 

particular que interligue o ramal geral de distribuição de energia ao local a 

ser servido com essa, não ter ocorrido a incorporação da rede elétrica 

aos ativos da reclamada, quem somente assumiu a responsabilidade pela 

operação e manutenção, porque esta somente ocorreria após autorização 

de sua parte e o ressarcimento de acordo com a previsão de 

universalização cujo prazo seria até julho de 2017, não sendo o 

procedimento automático, assim como não ter a parte reclamante 

comprovado os gastos que objetiva ressarcimento, a qual foi impugnada 

pela parte reclamante, quem reiterou os pedidos. A parte reclamante 

busca entre pedidos outros, a condenação da parte reclamada a ressarcir 

o valor que afirma despendido com a eletrificação de propriedade rural, 

contudo a concessionária de energia elétrica pugna pela improcedência, 

nada alegando em preliminar ou prejudicial de mérito. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. A parte autora/reclamante ajuizou ação 

de conhecimento em que requer a condenação da parte adversa a 

pagar/ressarcir o valor indicado na exordial sob a afirmação de que 

custeou a eletrificação de sua propriedade rural, a qual seria de 

responsabilidade da concessionária de energia elétrica, contudo não se 

desincumbiu quanto ao seu ônus probatório do fato constitutivo do direito 

– CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II. A afirmada eletrificação da 

propriedade ocorreu em período regulado pelo Decreto n. 41.019/51, com 

previsão normativa de obras custeadas por ambos (concessionária e 

consumidor) - art.138 e art. 140 -, exclusivamente pela concessionária - 

art. 141 -, ou pelo consumidor - art. 142 -, custeios os quais não eram 

defesos pelas Constituições Federais, inclusive pela CRFB/88, art. 21, XII, 

“b”, e art. 187, VII. As redações do Decreto n. 41.019/51, arts. 138, caput, 

e 140, caput, dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, que trata 

do custeio de ambos, são respectivamente expressas de que “O custeio 

das extensões do sistema elétrico necessárias ao atendimento de pedidos 

de ligação ou mudança de tensão de fornecimento é de responsabilidade 

do concessionário até limites por ele calculados, obedecendo às normas 

baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – 

DNAEE” e “Os encargos de responsabilidade do concessionário e do 

consumidor, decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos 

ou decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema 

elétrico, serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE”, assim como “A execução das extensões ou 

obras a que se refere o artigo 138 fica condicionada ao recebimento pelo 

concessionário, quando necessárias, de contribuição no valor 

correspondente à diferença entre o custo da extensão ou obra e o limite 

de investimento de responsabilidade do concessionário” e “O atendimento 

de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica 

condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira 

do consumidor”. A responsabilidade exclusiva da concessionária pelo 

custeio estava prevista no Decreto n. 41.019/51, art. 141, com redações 

dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, incidência essa que a 

parte reclamante, apesar da obrigação probatória do fato constitutivo do 

direito alegado – CPC, art. 333, II/NCPC, art. 373, II -, não demonstrou ter 

ocorrido, estando a obrigação exclusiva do consumidor no Decreto n. 

41.019/51, art. 142, com redações dadas pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 

98.335/89, ente as quais a do custeio das obras realizadas a seu pedido e 

relativas a extensão de linha exclusiva ou de reserva, “incluídas na 

determinação do encargo de responsabilidade do consumidor as parcelas 

relativas ao segmento do sistema que atender a unidade de consumo, bem 

como as referentes à ampliação de capacidade ou reforma de 

subestações, alimentadores e linhas já existentes, quando necessárias ao 

atendimento do pedido” – Decreto n. 41.019/51, art. 142 , I e § 1º -, sendo 

aquela de linha/rede exclusiva a hipótese em que faticamente atende 

apenas a um consumidor, deixando de ser exclusiva somente à medida 

que outros consumidores a ela se conectarem. Ademais, a normatização 

do Decreto n. 41.019/51, art. 141, parágrafo único, e art. 138, § 3º, ambos 

com redação dada pelo Decreto n. 83.269/79, previa que quando se tratar 

de obra na tensão do fornecimento em sistema definido para eletrificação 

rural o custeio das obras relativas a acréscimos de segunda e/ou terceira 

fases em redes ou linhas existentes e a redes ou linhas, em tensão 

inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como reforço das existentes ou 

acréscimo de novo circuito, utilizados ou não novas estruturas, seria o de 

responsabilidade do concessionário até limites por ele calculados, 

obedecendo às normas baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica – DNAEE, sendo que na redação dada pelo Decreto n. 

98.335/89, as obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas 

diretamente ao atendimento de novas cargas e as necessárias para 

atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como 

aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as 

disposições regulamentares vigentes, aplica-se igualmente aos casos em 

que a execução das obras seja feita concomitantemente com o 

atendimento de solicitações enquadradas no art. 138, ou seja, “Os 

encargos de responsabilidade do concessionário e do consumidor, 

decorrentes do atendimento de novas ligações, acréscimos ou 

decréscimos de carga, dependentes ou não de obras no sistema elétrico, 

serão definidos em ato do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE”. Ausente a comprovação efetiva de que a 

extensão/ampliação da rede elétrica deveria ter sido exclusivamente 

custeada pela concessionária reclamada, arcando indevidamente a parte 

reclamante com a parcela que seria da parte adversa. Pelo contrário, 
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aparentemente a rede/linha de eletrificação rural objeto da ação seria 

exclusiva e feita para atender a parte reclamante, cuja previsão legal 

quando da alegada realização da obra era de custeio por si – Decreto n. 

41.019/51, art. 142, I e § 1º. O STJ já decidiu, in verbis: “FINANCIAMENTO 

DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE 

OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 

DESCABIMENTO. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação 

financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, 

por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia 

previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela 

concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos 

(art.138 e art. 140). 2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o 

consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não 

tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter 

adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de 

responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja 

responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em 

consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia 

os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, 

relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na 

natureza de cada obra. 3. À míngua de comprovação de que os valores 

cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, 

não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão 

contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado 

improcedente. 4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os 

valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela 

concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de 

extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à 

restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, 

ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para 

cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e 

concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57). 5. Recurso 

especial não provido”. (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) A 

2a Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesse recurso 

repetitivo, que concessionária de energia elétrica estaria livre de restituir 

os valores pagos pelos consumidores em construção de extensão da 

rede de energia porque prevista a participação da sociedade no 

incremento das redes de fornecimento de luz nas áreas rurais. A exceção 

a isso ocorreria quando comprovado que os valores eram de 

responsabilidade da concessionária/permissionária, ou seja, as ressalvas 

resultariam dos casos em que o consumidor adiantou parcela que cabia à 

concessionária ou custeou obra cuja responsabilidade era exclusiva da 

concessionária, sendo ônus daquele a prova disso, porque não seria o 

caso de inversão do ônus da prova. O TJMT, especificamente pela 

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, igualmente 

decidiu, in verbis: “RECLAMAÇÃO - RECURSO INOMINADO JULGADO 

PELA TURMA RECURSAL – PROGRAMA "LUZ NO CAMPO" - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS - 

PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR - PREVISÃO LEGAL - ORIENTAÇÃO 

SEDIMENTADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A Corte Superior ao julgar o REsp 

1243646/PR, recurso representativo de controvérsia, assentou que em 

contratos firmados para o costeio de construção de rede elétrica regidos 

pelo Decreto nº. 41.019/57, não há direito à restituição dos valores 

despendidos, salvo se o consumidor tiver adiantado parcela de 

responsabilidade da concessionária ou ter custeado obra de 

responsabilidade exclusiva da concessionária. O contrato formalizado 

entre as partes se refere ao programa "Luz no Campo", no qual há 

previsão expressa de participação do consumidor na consecução dos 

serviços e não estabelece qualquer possibilidade de restituição dos 

valores despendidos”. (Rcl 115169/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no 

DJE 12/05/2017) A parte reclamante não conseguiu demonstrar que o 

caso dos autos se enquadra nas hipóteses em que o Decreto n. 41.019/51 

atribuía a responsabilidade à reclamada ou ambos, indicando a omissa 

participação da concessionária reclamada sobre esta, e a incorporação 

aos bens e instalações da concessionária quando concluídas, igualmente, 

foi regulamentada no Decreto n. 41.019/51, art. 143, com redações dadas 

pelos Decreto n. 83.269/79 e n. 98.335/89, prevendo respectivamente que 

“As obras construídas com auxílio dos consumidores, nos termos dos 

artigos 140 e 142, devem ser incorporadas aos bens e instalações do 

concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as 

importâncias dos auxílios, conforme legislação em vigor” e “As obras 

construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 

142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário 

quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias 

relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em 

vigor”. Inexiste informação dessa incorporação ou crédito a contas 

especiais à época da conclusão da obra e a reclamada alega que a 

incorporação na linha/rede objeto da ação ainda não ocorreu. A Lei n. 

10.438/2002, que tratou também da universalização do uso de energia 

elétrica, é expressa que no “estabelecimento das metas de 

universalização do uso da energia elétrica, a Aneel fixará, para cada 

concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica” - art. 14 – e essa foi regulada parcialmente pelo Decreto 

n. 4.873/2003, que instituiou o “Programa Nacional de Universalização do 

Acesso e Uso da Energia Elétrica - 'LUZ PARA TODOS'”, destinado a 

propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da população do 

meio rural brasileiro que ainda não possuía acesso a esse serviço público. 

Posteriormente, diante do término do prazo original e prorrogações desse 

anterior por normatização diversa, o Decreto n. 7.520/2011 instituiu o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 

Elétrica - “LUZ PARA TODOS”, fazendo-o até o ano de 2018, o qual é 

destinado a propiciar o atendimento em energia elétrica à parcela da 

população do meio rural que não possui acesso a esse serviço público – 

art. 1º, com redação dada pelo Decreto n. 8.387/2014. A Lei n. 

10.848/2004, art. 15, foi expressa sobre a incorporação pelas 

concessionárias de serviços públicos de distribuição, a seus patrimônios, 

das redes particulares de energia elétrica que não dispuserem de ato 

autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo 

dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam 

transferidas, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, sendo 

regulada pelo Decreto n. 5.163/2004, o qual dispôs no sentido de que 

partir de 1º de janeiro de 2006, as redes particulares que não 

dispusessem de ato autorizativo seriam incorporadas ao patrimônio das 

concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, 

conforme as respectivas áreas de concessão, mediante processo formal 

disciplinado pela ANEEL, observadas condições de comprovação pela 

concessionária do cumprimento do disposto no Decreto n. 5.163/2004, art. 

71, § 2o, e avaliação prévia das instalações, para o fim de fixação do 

valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser incorporada, cujas 

redes particulares instaladas exclusivamente em imóveis de seus 

proprietários não seriam objeto de incorporação, salvo, quando houver 

exprimido acordo entre as partes – art. 71 e §§. A ANEEL regulamentou os 

assuntos universalização, eletrificação e incorporação, entre normas 

outras, através da Resolução n. 223/2003, Resolução Normativa n. 

229/2006, Resolução Normativa n. 414/2010 e Resolução Normativa n. 

488/2012. A Resolução Normativa n. 229/2006 estabeleceu as condições 

gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos 

sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das 

concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de 

energia elétrica, e deu outras providências, sendo expressa que “A 

incorporação deverá ser efetivada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nesta Resolução e no Manual de Contabilidade do Serviço 

Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução n° 444 de 26 de 

outubro de 2001” - art. 1º, parágrafo único -, reiterando o disposto na Lei 

n. 10.848/2004 e Decreto n. 5.163/2004, de que “As redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma 

desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva 

concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva 

incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e 

manutenção de tais redes” - Resolução Normativa n. 229/2006, art. 3º, 

caput. A incorporação dessas redes particulares ocorre, excetuando-se 

os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os 

respectivos Plano e Programas anuais de incorporação, assim como da 

forma da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, que regulamenta, entre 

hipóteses outras, como calcular o valor do ressarcimento ao proprietário 

da rede particular, que não poderá ultrapassar o respectivo orçamento da 

obra à época de sua construção, atualizado ao valor presente por meio do 
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IPCA e considerando a depreciação, ou, na impossibilidade de se obter 

esse valor, a concessionária ou permissionária deverá utilizar o custo de 

reposição reconhecido pela ANEEL nos processos de revisão tarifária e a 

sua respectiva depreciação. Ademais, regula as hipóteses que não serão 

objeto de incorporação, entre as quais as redes particulares, em qualquer 

tensão, localizadas integralmente em imóveis, as quais somente deverão 

ser incorporadas quando necessárias para a garantia do atendimento de 

novas ligações, além daquelas redes que a concessionária ou 

permissionária já tiver efetuado derivações para atendimento de outros 

consumidores - Resolução Normativa n. 229/2006, arts. 4º e §§. A parte 

reclamante se limitou em juntar o “projeto de eletrificação”, bem como em 

alegar que a obra fora nele realizada, contudo nada existe que demonstre 

o fato constitutivo de se enquadrar na hipótese legal de obrigatória 

incorporação imediata, ressarcimento e, diante disso, o cálculo na forma 

da Resolução Normativa n. 229/2006, art. 9º, §§. Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –com base no art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique, bem como arquive com as baixas e anotações de estilo. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão da Juíza de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010297-47.2011.8.11.0038 REQUERENTE: JHONATHAN ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018 - 21:41:07. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010297-47.2011.8.11.0038 REQUERENTE: JHONATHAN ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 
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Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018 - 21:41:07. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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(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. 8010297-47.2011.8.11.0038 REQUERENTE: JHONATHAN ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 5 de junho de 2018 - 21:41:07. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010162-59.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. NAZARO DE QUEIROZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CRUZ FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação Certifico que não foi possível intimar 

CRISTIANE CRUZ FERREIRA pois o endereço está incompleto e os 

moradores da rua indicada, quando indagados, não souberam informar o 

seu endereço. Certifico ainda que consta no Sistema Apolo que a 

requerida é funcionária da empresa Friboi, porém em contato com o 

Departamento de Recursos Humanos desta empresa, fui informado que 

ela deixou de ser funcionária e que não sabem informar o atual endereço 

ou telefone para contato. Dou fé. ARAPUTANGA/MT, 2 de agosto de 2017. 

WELBSON DE FREITAS CARVALHO Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000124-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN JUNIOR (EXEQUENTE)

ZENILDA MARIA DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(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. 1000124-73.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN 

JUNIOR, ZENILDA MARIA DE SOUZA SILVA EXECUTADO: OI S/A, 

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente deixou o prazo para manifestar transcorrer in 

albis e a devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção 

do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos da orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 09:03:37. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000124-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN JUNIOR (EXEQUENTE)

ZENILDA MARIA DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(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. 1000124-73.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: WILLIAN DE OLIVEIRA IAHN 

JUNIOR, ZENILDA MARIA DE SOUZA SILVA EXECUTADO: OI S/A, 

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente deixou o prazo para manifestar transcorrer in 

albis e a devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção 

do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos da orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 09:03:37. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010233-95.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010233-95.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO NETO 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 
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1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 09:28:59. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010233-95.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010233-95.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO NETO 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível 

para consulta no website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a 

relação de credores atualizada, que servirá como base para o exercício 

da opção de pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial 

homologado pelo MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos 

da cláusula 4.5 do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores 

Concursais deverão escolher entre as opções de pagamento de seus 

respectivos créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada 

pelo Grupo Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais” e, portanto, a 

extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de 

recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de 

seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, por 

expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos 

e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 

1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 09:28:59. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010246-31.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-31.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: TEREZA MARQUES QUEIROZ 

EXECUTADO: OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei 
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n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente deixou o prazo para manifestar transcorrer in 

albis e a devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção 

do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 09:34:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010246-31.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARQUES QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-31.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: TEREZA MARQUES QUEIROZ 

EXECUTADO: OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente deixou o prazo para manifestar transcorrer in 

albis e a devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção 

do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 
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reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 09:34:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010143-24.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: EDMAR RODRIGUES 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente deixou o prazo para manifestar transcorrer in 

albis e a devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção 

do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 
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julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 09:38:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010143-24.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010143-24.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: EDMAR RODRIGUES 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei 

n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente deixou o prazo para manifestar transcorrer in 

albis e a devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção 

do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 09:38:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-31.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ELAINE SILVA TAQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010343-31.2014.8.11.0038 REQUERENTE: REJANE ELAINE SILVA 

TAQUES DE ANDRADE REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. 
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Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção do 

processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 10:07:58. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-31.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ELAINE SILVA TAQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (ADVOGADO)
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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. 8010343-31.2014.8.11.0038 REQUERENTE: REJANE ELAINE SILVA 

TAQUES DE ANDRADE REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção do 

processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 
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ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 10:07:58. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010217-44.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de 

recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção do 

processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 
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1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 10:11:48. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010217-44.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010217-44.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de 

recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de 

Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

deixou o prazo para manifestar transcorrer in albis e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção do 

processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação judicial da 

devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, 

encon t rando-se  d i spon íve l  pa ra  consu l t a  no  webs i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente deixou o prazo transcorrer in albis e a 

devedora/executada manifestou no sentido de extinção do processo e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois 

deverá perseguir seu crédito no juízo universal. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente e nos termos de orientação em anexo, necessária 

para permitir a habilitação do crédito no plano de recuperação judicial. 

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as 

baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho 

de 2018 - 10:11:48. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010056-97.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010056-97.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RONEY GOMES 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 495 de 714



REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, 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 tratando 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. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 10:17:11. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010056-97.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010056-97.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RONEY GOMES 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 
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do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, 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 tratando 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. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 10:17:11. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-94.2015.8.11.0038
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WALDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-94.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WALDEMIR ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

pugnou pela suspensão do processo e a devedora/executada apresentou 

petição no sentido de extinção. 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. O plano de recuperação judicial da devedora/executada 

foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se 

d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 
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deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente pugnou pela suspensão do processo e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção, o que 

permite a prorrogação da suspensão da execução individual ao optar por 

prosseguir com essa após encerrada a recuperação judicial e não 

promover a habilitação. Nesses termos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. 

FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. 

Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um 

crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação 

do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido 

de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. 

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no 

plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao 

credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso 

concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária 

tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a 

execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em 

vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a 

recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. 

Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros 

fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o 

requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO”. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) Isso posto, defiro o pedido da parte credora/exequente e 

DETERMINO a prorrogação do prazo de SUSPENSÃO até o encerramento 

da recuperação judicial ou pedido futuro da parte credora/exequente para 

que se expeça a CERTIDÃO necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial, quando deverá ocorrer a 

extinção da execução individual e a busca do crédito em aberto junto ao 

juízo universal. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário e retornando após o 

encerramento da recuperação ou mudança de opção da parte 

credora/exequente. Às providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 

- 10:21:12. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-94.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010246-94.2015.8.11.0038 REQUERENTE: WALDEMIR ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

pugnou pela suspensão do processo e a devedora/executada apresentou 

petição no sentido de extinção. 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. O plano de recuperação judicial da devedora/executada 

foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se 

d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 
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individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente pugnou pela suspensão do processo e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção, o que 

permite a prorrogação da suspensão da execução individual ao optar por 

prosseguir com essa após encerrada a recuperação judicial e não 

promover a habilitação. Nesses termos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. 

FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. 

Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um 

crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação 

do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido 

de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. 

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no 

plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao 

credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso 

concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária 

tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a 

execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em 

vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a 

recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. 

Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros 

fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o 

requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO”. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) Isso posto, defiro o pedido da parte credora/exequente e 

DETERMINO a prorrogação do prazo de SUSPENSÃO até o encerramento 

da recuperação judicial ou pedido futuro da parte credora/exequente para 

que se expeça a CERTIDÃO necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial, quando deverá ocorrer a 

extinção da execução individual e a busca do crédito em aberto junto ao 

juízo universal. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário e retornando após o 

encerramento da recuperação ou mudança de opção da parte 

credora/exequente. Às providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 

- 10:21:12. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-65.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010235-65.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ERISLANE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

pugnou pela suspensão do processo e a devedora/executada apresentou 

petição no sentido de extinção. 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. O plano de recuperação judicial da devedora/executada 

foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se 

d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente pugnou pela suspensão do processo e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção, o que 

permite a prorrogação da suspensão da execução individual ao optar por 

prosseguir com essa após encerrada a recuperação judicial e não 

promover a habilitação. Nesses termos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. 

FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. 

Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um 

crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação 

do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido 

de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. 

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no 
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plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao 

credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso 

concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária 

tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a 

execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em 

vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a 

recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. 

Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros 

fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o 

requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO”. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) Isso posto, defiro o pedido da parte credora/exequente e 

DETERMINO a prorrogação do prazo de SUSPENSÃO até o encerramento 

da recuperação judicial ou pedido futuro da parte credora/exequente para 

que se expeça a CERTIDÃO necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial, quando deverá ocorrer a 

extinção da execução individual e a busca do crédito em aberto junto ao 

juízo universal. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário e retornando após o 

encerramento da recuperação ou mudança de opção da parte 

credora/exequente. Às providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 

- 10:45:15. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-65.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010235-65.2015.8.11.0038 REQUERENTE: ERISLANE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

pugnou pela suspensão do processo e a devedora/executada apresentou 

petição no sentido de extinção. 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. O plano de recuperação judicial da devedora/executada 

foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se 

d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente pugnou pela suspensão do processo e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção, o que 

permite a prorrogação da suspensão da execução individual ao optar por 

prosseguir com essa após encerrada a recuperação judicial e não 

promover a habilitação. Nesses termos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. 

FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. 

Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um 

crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação 

do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido 

de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. 

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no 

plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao 

credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso 

concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária 

tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a 

execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em 

vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a 

recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. 

Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros 

fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o 

requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO”. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) Isso posto, defiro o pedido da parte credora/exequente e 

DETERMINO a prorrogação do prazo de SUSPENSÃO até o encerramento 

da recuperação judicial ou pedido futuro da parte credora/exequente para 

que se expeça a CERTIDÃO necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial, quando deverá ocorrer a 

extinção da execução individual e a busca do crédito em aberto junto ao 

juízo universal. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 
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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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário e retornando após o 

encerramento da recuperação ou mudança de opção da parte 

credora/exequente. Às providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 

- 10:45:15. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 8010096-16.2015.8.11.0038
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RICARDO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010096-16.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RICARDO SANTANA 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

pugnou pela suspensão do processo e a devedora/executada apresentou 

petição no sentido de extinção. 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. O plano de recuperação judicial da devedora/executada 

foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se 

d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente pugnou pela suspensão do processo e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção, o que 

permite a prorrogação da suspensão da execução individual ao optar por 

prosseguir com essa após encerrada a recuperação judicial e não 

promover a habilitação. Nesses termos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. 

FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. 

Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um 

crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação 

do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido 

de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. 

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no 

plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao 

credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso 

concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária 

tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a 

execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em 

vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a 

recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. 

Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros 

fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o 

requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO”. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) Isso posto, defiro o pedido da parte credora/exequente e 

DETERMINO a prorrogação do prazo de SUSPENSÃO até o encerramento 

da recuperação judicial ou pedido futuro da parte credora/exequente para 

que se expeça a CERTIDÃO necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial, quando deverá ocorrer a 

extinção da execução individual e a busca do crédito em aberto junto ao 

juízo universal. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário e retornando após o 

encerramento da recuperação ou mudança de opção da parte 

credora/exequente. Às providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 

- 10:48:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-16.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

 

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. 8010096-16.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RICARDO SANTANA 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e foi suspensa em decorrência 

do pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na 

Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – e o plano de recuperação 

HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A parte credora/exequente 

pugnou pela suspensão do processo e a devedora/executada apresentou 

petição no sentido de extinção. 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. O plano de recuperação judicial da devedora/executada 

foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se 

d i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente pugnou pela suspensão do processo e a 

devedora/executada apresentou petição no sentido de extinção, o que 

permite a prorrogação da suspensão da execução individual ao optar por 

prosseguir com essa após encerrada a recuperação judicial e não 

promover a habilitação. Nesses termos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. 

FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. 

Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um 

crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2. Obrigação 

do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido 

de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3. 

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no 

plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao 

credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da 

recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito 

que lhe assegura a lei." (CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso 

concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária 

tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a 

execução individual. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em 

vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a 

recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. 

Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros 

fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o 

requerimento de extinção da execução. 8. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO”. (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017) Isso posto, defiro o pedido da parte credora/exequente e 

DETERMINO a prorrogação do prazo de SUSPENSÃO até o encerramento 

da recuperação judicial ou pedido futuro da parte credora/exequente para 

que se expeça a CERTIDÃO necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial, quando deverá ocorrer a 

extinção da execução individual e a busca do crédito em aberto junto ao 

juízo universal. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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 tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

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. Cumpra, expedindo o necessário e retornando após o 

encerramento da recuperação ou mudança de opção da parte 

credora/exequente. Às providências. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 

- 10:48:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 8010300-31.2013.8.11.0038
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(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. 8010300-31.2013.8.11.0038 REQUERENTE: GEUSA GOMES VICENTE 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no 

sentido de extinção do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação 
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judicial da devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no sentido de 

extinção do processo em decorrência disso. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente, necessária para permitir a habilitação do crédito no 

plano de recuperação judicial. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 12:24:51. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-31.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSA GOMES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

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. 8010300-31.2013.8.11.0038 REQUERENTE: GEUSA GOMES VICENTE 

REQUERIDO: OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no 

sentido de extinção do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação 

judicial da devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no sentido de 

extinção do processo em decorrência disso. Nesses termos: “DIREITO 
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EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Isso posto, julgo EXTINTA por 

sentença a EXECUÇÃO em relação à parte devedora/executada OI S.A., 

mas não resolvo o mérito porque o faço com base na perda superveniente 

do objeto e falta de interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 267, VI, c/c art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, 

assim como DETERMINO que expeça a CERTIDÃO em favor da parte 

credora/exequente, necessária para permitir a habilitação do crédito no 

plano de recuperação judicial. Eventual penhora/arresto efetivada nos 

autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns), expedindo o necessário. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 12:24:51. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010454-83.2012.8.11.0038
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Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(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. 8010454-83.2012.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE VILA REQUERIDO: 

OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no 

sentido de extinção do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação 

judicial da devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no sentido de 

extinção do processo em decorrência disso. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Ademais, verifico que a parte 

devedora/executada pugnou pela restituição de valor constrito por 

magistrada que me antecedeu, contudo a pesquisa no sistema SisconDJ 

retornou negativa para a presença de conta ao processo pesquisado - 

extrato anexo. Isso posto, julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO em 

relação à parte devedora/executada OI S.A., mas não resolvo o mérito 

porque o faço com base na perda superveniente do objeto e falta de 

interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 267, VI, c/c 

art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, assim como DETERMINO 

que expeça a CERTIDÃO em favor da parte credora/exequente e nos 

termos de orientação em anexo, necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial. Eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, entre os quais a expedição 

de ofício ao Deparamento da Conta Única para a vinculação de valor e, 

posteriormente, a expedição de alvará judicial de levantamento em favor 

da devedora/executada, quem deverá apresentar os dados necessários 

para isso, entre os quais os bancários. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 12:34:45. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010454-83.2012.8.11.0038 REQUERENTE: VICENTE VILA REQUERIDO: 

OI S.A Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, 

art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e foi suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016 pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital 

do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 – 

e o plano de recuperação HOMOLOGADO, com ressalvas, em 8/1/2018. A 

parte credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no 

sentido de extinção do processo em decorrência disso. 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. O plano de recuperação 

judicial da devedora/executada foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais” e, portanto, a extinção das obrigações, decorrente da 

homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada 

ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não implementada a aludida 

condição resolutiva, por expressa disposição legal, “os credores terão 

reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente 

contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), 

assim como que em relação ao “prosseguimento da execução individual de 

um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria 

possível a prorrogação da suspensão nos casos em que o credor 

preterido não promova habilitação retardatária tampouco retificação do 

quadro geral de credores (QGC), optando por prosseguir com a execução 

individual após encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

13/12/2016, DJe 03/02/2017). As partes credora e devedora foram 

intimadas a fim de que se MANIFESTASSEM EM QUAIS DESSAS 

HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, e advertidos 

que o decurso desse prazo in albis, resultaria na presunção de que se 

encontra na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e que o crédito 

será perseguido no plano de recuperação judicial homologado. A parte 

credora/exequente e a devedora/executada manifestaram no sentido de 

extinção do processo em decorrência disso. Nesses termos: “DIREITO 

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a Súmula n. 568/STJ e os arts. 34, XVIII, 

"c", e 255, § 4º, III, do RISTJ, o relator está autorizado a julgar 

monocraticamente recurso, quando houver jurisprudência consolidada 

sobre o tema. 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela 

assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, 

devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais 

até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de 

condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 

1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Ademais, verifico que a parte 

devedora/executada pugnou pela restituição de valor constrito por 

magistrada que me antecedeu, contudo a pesquisa no sistema SisconDJ 

retornou negativa para a presença de conta ao processo pesquisado - 

extrato anexo. Isso posto, julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO em 

relação à parte devedora/executada OI S.A., mas não resolvo o mérito 

porque o faço com base na perda superveniente do objeto e falta de 

interesse de agir – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 267, VI, c/c 

art. 795/NCPC, art. 485, VI, c/c arts. 771 e 925 -, assim como DETERMINO 

que expeça a CERTIDÃO em favor da parte credora/exequente e nos 

termos de orientação em anexo, necessária para permitir a habilitação do 

crédito no plano de recuperação judicial. Eventual penhora/arresto 

efetivada nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) 

referido(s) bem(ns), expedindo o necessário, entre os quais a expedição 

de ofício ao Deparamento da Conta Única para a vinculação de valor e, 

posteriormente, a expedição de alvará judicial de levantamento em favor 

da devedora/executada, quem deverá apresentar os dados necessários 

para isso, entre os quais os bancários. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 12:34:45. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que até a presente data, o(a) REQUERENTE: R P OTENIO 

MERCADO - EPP não informou nos autos novo endereço do REQUERIDO: 

ANDELICIO APARECIDO DE SOUZA. Certifico ainda, que nesta data 

procedo com a intimação da requerente para manifestar-se nos autos 

acerca do novo endereço do requerido assim como no prosseguimento do 

feito. ARAPUTANGA, 12 de junho de 2018. Juscenil Alves de Arruda 

Souza Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 505 de 714



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. 8010330-61.2016.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA 

FLORES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes CLAUDINEI 

FERREIRA FLORES e TELEFONICA BRASIL S.A, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora, 

quem não impugnou o valor depositado, e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. 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. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação e não ocorreu 

irresignação alguma da parte credora/exequente quanto ao valor. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário - R$ 8.714,34 (oito mil e setecentos e 

quatorze reais e trinta e quatro centavos) -, 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. 

Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 6 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010330-61.2016.8.11.0038 REQUERENTE: CLAUDINEI FERREIRA 

FLORES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes CLAUDINEI 

FERREIRA FLORES e TELEFONICA BRASIL S.A, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora, 

quem não impugnou o valor depositado, e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. 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. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação e não ocorreu 

irresignação alguma da parte credora/exequente quanto ao valor. Isso 

posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA 

por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. 

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário - R$ 8.714,34 (oito mil e setecentos e 

quatorze reais e trinta e quatro centavos) -, 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. 

Ademais, considerando o disposto no Ofício Circular n. 11/2015-PRES, 

datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício Circular n. 12/2017-PRES, de 

20/2/2017, assim como o fato de que o valor a ser liberado tem importe 

igual ou superior a R$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 

nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença e da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, 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. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 6 de junho de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-53.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE FREITAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000287-53.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDNA DE FREITAS PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 -, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, em que aquela parte, entre pedidos outros, seja determinado na 

sentença a exclusão dos encargos devidos pela distribuição e 

transmissão de energia elétrica (TUSD/TUST) da base de cálculo do 

ICMS-Energia Elétrica, a citação desse e a condenação do requerido em 

repetir o indébito. Narra que é titular de unidade consumidora de energia 

elétrica e o requerido exige, através da concessionária, ICMS-Energia 

Elétrica sobre base de cálculo superior à devida, uma vez cobrado não 

somente sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, mas 

sobre a distribuição e transmissão. 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. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95. Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite 

que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 

(trinta) dias para apresentar a defesa e a parte requerente pugnou pela 

sua não realização. Isso posto e porque prescindível e audiência de 

conciliação e possibilidade de que seja feita/apresentada por escrito, 

assim como a parte autora se manifestar contrariamente e antecipar o fato 

de que a Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que CITE a parte adversa 

para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assim como 

forneça a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. 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. 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. Intime. Araputanga-MT, 6 de junho de 2018 - 23:17:16. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-15.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TESSAROLO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SOARES DE SOUSA OAB - MT11530/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. 1000005-15.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: JOSE PEREIRA DE JESUS 

EXECUTADO: TESSAROLO COMERCIAL LTDA Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/95 c/c CPC e NCPC - em que, diante do 

decurso do tempo e não apresentação de bens a serem constritos, 

DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio 

lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos 

ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/95. 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 tratando 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. 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. Esgotados os meios de defesa 

e inexistindo bens para a garantia do débito, no mesmo prazo suso, 

manifestar(em) se possui(em) interesse na expedição de certidão de 

dívida para inscrição do(s) executado(s)/devedor(es) no cadastro de 

inadimplentes, frise-se, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos do 

Enunciado n. 76 do FONAJE. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 7 de 

junho de 2018 - 08:05:39. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

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. 1000172-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LOURIVAL DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por LOURIVAL DE SOUZA em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. É o 

necessário. Decido. As partes firmaram acordo, a qual foi anexada ao 

processo por meio de petição (id 9462376), nos seguintes termos: “ A 

reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), no prazo de 15 dias uteis, contados da data 

do protocolo do acordo, por meio de deposito judicial”. Isso posto, 

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, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 9712250), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem prejuízo disso, DETERMINO 

que intime a parte credora para que informe os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará judicial de levantamento. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, 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 
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de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

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. 1000172-32.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LOURIVAL DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO INDENIZATÓRIA - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por LOURIVAL DE SOUZA em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. É o 

necessário. Decido. As partes firmaram acordo, a qual foi anexada ao 

processo por meio de petição (id 9462376), nos seguintes termos: “ A 

reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), no prazo de 15 dias uteis, contados da data 

do protocolo do acordo, por meio de deposito judicial”. Isso posto, 

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, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Considerando o comprovante de pagamento anexado (id 9712250), 

DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c, art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem prejuízo disso, DETERMINO 

que intime a parte credora para que informe os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará judicial de levantamento. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, 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. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000188-83.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 20.721,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA 

REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

06/09/2018 Hora: 14h30 (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, 12 de junho 

de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ 

DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49153 Nr: 1398-96.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezar Pinto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, e, ainda, em cumprimento a eterminação vertida no despacho de fl. 

103, INTIME-SE a parte autora, através da advogada dativa Bruna 

Aparecida da Silva para que, havendo interesse das partes, realize a 

habilitação dos herdeiros, de acordo com art. 110 e 869 do CPC.

Outrossim, havendo notícias de que as partes formularam acordo, deverá 

a requerente, no mesmo prazo, colacionar aos autos os termos da 
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referida avença, manifestando ou não o interesse em prosseguir com o 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49374 Nr: 1526-19.2015.811.0026

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro da Silva, Vera Lucia Belon Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Registro de Imóvel de 

Arenápolis/MT, Plácido Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wanessa C. Franchini Vieira 

- OAB:10.907/ MT

 3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.Custas e despesas 

processuais, acaso existentes, pelo requerente - art. 90, CPC. Acerca dos 

honorários sucumbenciais, é uníssona a jurisprudência:TJMT – n. 

0153770-40.2017.8.11.0000 - 153770/2017AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - desistência PELO AUTOR - PARTE CONTRÁRIA COM 

ADVOGADO CONSTITUÍDO - DEFESA NOS AUTOS - ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA – ATRIBUÍDO AO AUTOR - REGRA DO ART. 90 CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Em caso de desistência da 

ação, após citação válida e apresentação de defesa pelo réu, cabe ao 

autor arcar com os ônus sucumbenciais.2. Incidência do princípio da 

causalidade, positivado no art. 90 do CPC no sentido de que “Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.3. Decisão monocrática 

mantida, com aplicação de multa. (Ag 153770/2017, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) (grifo nosso)Portanto, 

considerando os serviços prestados e incidência do princípio da 

causalidade, ARBITRO o equivalente a R$ 1.000,00 (hum mil reais) em 

favor da advogada Wanessa Correia Franchini Vieira (OAB/MT n. 

10.907/O).4. Tendo em vista que o autor não juntou qualquer documento 

que proporcione robustez ao pedido de justiça gratuita, INDEFIRO o pedido 

de concessão do benefício.Neste diapasão, há de se ressaltar que o 

autor, sequer juntou aos autos declaração de pobreza, presumindo-se, 

neste caso, que possui condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais.5. Certificado o trânsito em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive.DECLARO esta sentença PUBLICADA 

com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.Saem os presentes intimados.Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45231 Nr: 1063-14.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eclair Cansi, Amélia Cansi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Olímpio de Souza 

Filgueiras - OAB:3849/MT, Maria das Graças da Silva Filqueiras - 

OAB:MT/17.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431-A/MT

 Neste ato, dou por encerrada a instrução processual, converto os 

debates orais em memoriais escritos, os quais deverão ser apresentados 

pelas partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, venham-me 

os autos conclusos para sentença.Saem os presentes intimados.Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.Juíza de DireitoAdvogado (autor):RequerenteAdvogado 

(autor):Advogado (requerida):Preposto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43278 Nr: 1461-92.2013.811.0026

 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: Ivone Teodoro da Silva, Belarmino Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Paes Barreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, e em cumprimento a decisão de fl. 64, IMPULSIONO o presente feito 

a fim de INTIMAR o Douto Causídico Nomeado, Dr. JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI, OAB/MT 15877, acerca do múnus lhe incumbido, bem como 

acerca da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada no bojo 

dos presentes autos para o dia 02/07/2018, ás 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44467 Nr: 444-84.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Intimo o patrono da parte requerida legalmente constituida para audiência 

de instrução e julgamento para o DIA 05 (CINCO) DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 14H00MIN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18256 Nr: 159-67.2009.811.0026

 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: Elias Delfino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Analisando de detidamente os autos, entendo ser necessária a 

realização da audiência de instrução, a fim de complementar as provas já 

produzidas acerca da qualidade de segurado especial, para maior 

convicção do juízo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de fl. 129.

 2. Diante da certidão retro, REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de agosto de 2018, às 13h30min.

3. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

4. Sem prejuízo, OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 

15 dias, encaminhe o EXTRATO do CNIS da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, CONTENDO TODOS 

OS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos, sob pena 

de incorrer em crime de desobediência judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 1583-37.2015.811.0026

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
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Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayana Altrão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

DO MUNICIPIO E COMARCA DE ARENÁPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, e consoante parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por DAYANA ALTRÃO, para determinar 

a retificação de sua Certidão de Nascimento, para que passe constar a 

grafia correta do seu nome, qual seja: Dayana Altrão. EXPEÇA-SE 

mandado ao respectivo cartório, constando todas as informações 

necessárias à confecção do documento.Decreto a EXTINÇÃO da ação, 

com resolução de mérito (artigo 487, inciso I, do CPC).CIÊNCIA ao 

Ministér io Públ ico.Cert i f icado o cumpr imento,  baixas e 

arquivamento.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67308 Nr: 1230-89.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIAS DE ALCANTRA, ROSILDA PEREIRA ELISEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIDES FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Deixo de apreciar o pedido de ref. 08, protocolado em 11.05.2018, 

porque em 04.05.2018 foi reconhecido à incompetência deste juízo.

 II. Calhar dizer que, uma vez reconhecida à incompetência absoluta, 

“conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, 

até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (artigo 

64, § 3º, do CPC).

III. Há de mencionar o instituto da translatio iudicii, que consiste em 

trasladar para outro processo a relação jurídico-processual que era 

travada em outro foro. Cuida-se de uma transferência de juízo, para ficar 

mais fiel à tradução latim.

IV. Portanto, CUMPRA-SE a decisão proferida a ref. 05.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43278 Nr: 1461-92.2013.811.0026

 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: Ivone Teodoro da Silva, Belarmino Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Paes Barreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877

 audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de JULHO de 2018 às 

14h 30 min.Considerando o pedido de produção de prova oral e 

testemunhal da parte autora, consigno que, excepcionalmente em razão 

da parte autora ser assistida da Defensoria Pública e agora por advogado 

dativo, determino a intimação das testemunhas relacionadas na inicial (fls. 

09), através de Oficial de Justiça. Ainda, INTIMEM-SE as partes e seus 

patrono, PESSOALMENTE, haja vista tratar-se de advogado dativo e 

curador especial, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.Por fim, visando 

instruir melhor o feito, OFICIE-SE o Cartório do 1º Ofício desta Comarca no 

intuito de fornecer, no prazo de 10 dias, certidão de inteiro teor atualizada 

do imóvel, instrua-se o ofício com a cópia da certidão de fls. 13 e 22, e 

croqui de fls. 12.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.Intime-se COM URGÊNCIA a advogada nomeada para dizer a 

aceitação do múnus. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 867-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus, Amanda Lacerda dos Santos, 

William de Souza Guimaraes, Geane Marinho da Silva, Richard Lopes de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altemar Dias da Gama - 

OAB:18322/0, CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - OAB:23680/O, JOSE 

CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, JOSIVALDO RIBEIRO 

DA COSTA - OAB:20018/O, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT, 

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - OAB:21822/O

 f. Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento ao “item V. a” da decisão de fls. 

293/294, IMPULSIONA-SE o presente feito a fim de intimar o Douto 

Causídico constituído pelo acusado Carlos Eduardo Ramos Felipe acerca 

da decisão que INDEFERIU seu pedido de revogação da prisão preventiva.

 Ato contínuo, ainda em cumprimento da decisão retro mencionada, 

Impulsiono o presente feito remetendo-o em carga ao Ministério Publico do 

Estado de Mato Groso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22127 Nr: 640-59.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

RELATÓRIO: Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizado pelo 

Ministério Público em substituição processual de IONE SANTANA DE 

ALMEIDA ANDRADE, à época menor impúbere, representada por Eva 

Santana de Almeida, em face de EDILSON LIMA DE ANDRADE, já 

qualificados.

Entrementes, instado a se manifestar, o representante do Ministério 

Público requereu a extinção do feito, eis que Ione Santana atingiu a 

maioridade - fl. 36.

 Decisão a fl. 37, determinando a intimação da exequente para que 

regularizasse sua capacidade processual e constituir procurador, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Devidamente intimada (fl. 40), a exequente deixou o transcorrer o prazo in 

albis (fl. 43).

 FUNDAMENTAÇÃO: Analisando detidamente os autos, constato que não 

mais subsiste razão para o prosseguimento da presente ação decorrente 

da falta de interesse processual e por falta de legitimidade ativa, já que o 

parquet não pode atuar como substituto processual da parte autora que já 

alcançou a maioridade civil.

DISPOSITIVO: Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 

485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.

Sem custas.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41770 Nr: 1986-11.2012.811.0026
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 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: Natalino Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada 

NATALINO MOREIRA DA COSTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando o Sistema Apolo e em consulta aos autos, constatei que o 

presente feito guarda identidade de partes, pedido e causa de pedir com o 

processo de numeração única 1338-65.2011.811.0026 – cód. 40116.

Frisa-se que, em ambos os processos, a parte autora não juntou cópia da 

decisão administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado. 

Ademais, em ambos os processo a requerente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento no feito, devendo colacionar nos autos cópia da 

decisão administrativa, todavia, até a presente data não fez.

 Deste modo, entendo que a extinção dos autos pela litispendência deve 

afetar, tão somente, o presente feito, eis que fora distribuído 08 meses 

após o processo de código 40116.

Portanto, tendo em vista a litispendência a extinção do presente feito é 

medida que se impõe.

 Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2725 Nr: 182-62.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquina Durães Pereira, Dorvalino Nunes 

Pereira, José Nunes Pereira Filho - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

1. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada ou dar 

quitação ao valor exequendo.

2. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40116 Nr: 1338-65.2011.811.0026

 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: Natalino Moreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e na pessoa de seu patrono, 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

juntando nos autos cópia da decisão administrativa que indeferiu a 

concessão do benefício pleiteado.

Anoto que, na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, IV, do CPC.

II. Decorrido os prazos supra in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11268 Nr: 1415-84.2005.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Soares Junior Ltda, Carlos Eduardo 

Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE ALVES 

FERREIRA MARTINS - OAB:11368/MT, Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito.

III. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13732 Nr: 2111-86.2006.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Soares Junior Ltda, Carlos 

Eduardo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO PEREIRA BORGES - 

OAB:, Fábio Souza Ponce - OAB:9202/MT, Glauco de Góes Guitti - 

OAB:10.320-B-MT, Italo Domicio Borba - OAB:5.208/MT, Lázaro José 

Gomes Júnior - OAB:8194-A/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:, Sofia 

Alexandra Mascarenhas - OAB:7102-B/MT, thomaz henrique 

rodrigues de carvalho - OAB:12476, Viviane Califani Merino 

Lapinski - OAB:6373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeir de Queiroz Lima - 

OAB:11978-A/MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeira o que entender de direito.

III. Decorrido o prazo supra in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-18.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010096-18.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para manifestar quanto à petição de id 12722047, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-82.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA LIBERATO CONCEICAO (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000033-82.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12663165) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE JESUS MARTINS NUNES (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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000023-38.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 12252706) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000015-61.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 12235814) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo:1000010-39.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO NORBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000010-39.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-59.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000289-59.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010278-38.2015.8.11.0026 Nos moldes da Ordem de Serviço n. 

002/2018/VARA ÚNICA e JUIZADO ESPECIAL, item 15, intimo o requerido, 

na pessoa dos seus patronos, para manifestar acerca do cálculo 

realizado pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-38.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE EDUARDO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010278-38.2015.8.11.0026 Nos moldes da Ordem de Serviço n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 512 de 714



002/2018/VARA ÚNICA e JUIZADO ESPECIAL, item 15, intimo o autor, na 

pessoa dos seus patronos, para manifestar acerca do cálculo realizado 

pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-97.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000280-97.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 29/08/2018 Hora: 11:00, na sede do Foro Judicial da 

Comarca de Arenápolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-35.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164/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)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000213-35.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010263-35.2016.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, intimo a autora, na pessoa dos seus patronos, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, emende a peça inicial, vez que está incompleta, ante a 

carência de fundamentação e requerimento, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-14.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON NEVES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000292-14.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, o atual endereço 

do reclamado, sob pena extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 1º 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-48.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI DA ROSS CORSINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010213-48.2012.8.11.0026 Intimo o Patrono Rafael Sganzerla 

Durand, para se manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000021-68.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-23.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000078-23.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente contrarrazões dentro do prazo 

de 10 (dez) dias.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40473 Nr: 876-19.2011.811.0088

 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: CLAUDEMIR SALVADOR CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.
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Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Claudemir 

Salvador Camara em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e outros.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 99/101).

Pedido de reconsideração às fls. 104/108.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 116).

Às fls. 256, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54294, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos, em decisão proferida nesta data (fls. 56/57).

 Consta pedido de declinação de competência para a Vara Especializada 

em Direito Agrário, sobre a qual a parte autora não teve oportunidade de 

se manifestar.

 Assim, antes de analisar a petição de fls. 289/293, diga a parte autora 

sobre o pedido de fls. 294/295, em quinze dias, em respeito ao artigo 10, 

do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54294 Nr: 918-63.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR SALVADOR CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 (...)Os embargos de declaração foram protocolizados em 16/11/2015. 

Porém, a petição não foi assinada pelo advogado. É o relato. Os embargos 

de declaração opostos às fls. 46/50 não merecem ser conhecidos, uma 

vez que apócrifos. Como é sábido, as petições devem ser assinadas pelo 

advogado da causa. Assim, uma vez apócrifa a petição de embargos de 

declaração, deve ela ser considerada inexistente e o recurso, por sua 

vez, inadmissível. (...) Ante o exposto e sem maiores delongas, não 

conheço de mencionado recurso. Cumpra-se a sentença proferida nos 

autos, com urgência. Traslade-se cópia desta decisão aos autos código 

40473. Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 852-88.2011.811.0088

 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: VANTUIL LOPES DE LIMA, ROSALIA BUENO 

MAGALHÃES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida Vantuil Lopes de 

Lima e sua esposa, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e outros.

A inicial foi emendada às fls. 119/120.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 121/124).

Às fls. 206, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54353, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos.

 Às fls. 440/441 consta pedido de declinação de competência para a Vara 

Especializada em Direito Agrário.

Assim, antes de determinar a expedição das cartas precatórias 

requeridas às fls. 410/415, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 

440/441, em quinze dias, em cumprimento ao disposto no artigo 10, do 

Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40468 Nr: 871-94.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MULLER, NEUSA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida Gilberto Muller e 

sua esposa, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e outros.

A inicial foi emendada às fls. 98/99.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 101/103).

Pedido de reconsideração à fls. 106/110.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 118).

Às fls. 249, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54299, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 63).

 Traslade-se cópia da decisão proferida nesta data, no processo código 

54299, para estes autos.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 307/308, em quinze 

dias, em cumprimento ao disposto no artigo 10, do Código de Processo 

Civil.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54299 Nr: 923-85.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MULLER, NEUSA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

 Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros.

Compulsando o processo com acuidade, verifico que a sentença de 

procedência foi proferida em 23/10/2015.

Os embargos de declaração foram protocolizados em 17/03/2016.

Em 29 de outubro de 2016, certificou-se a intempestividade dos embargos 

(fls. 60).

 É o relato.

 Os embargos de declaração opostos às fls. 54/58 são intempestivos, 

consoante certificado às fls. 60. Assim não merecem ser conhecidos.

 Ante o exposto e sem maiores delongas, com fulcro no artigo 536, 

CPC/73, considerando a intempestividade dos embargos declaratórios 

opostos às fls. 54/58, não conheço de mencionado recurso.

Cumpra-se a sentença proferida nos autos, com urgência.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos código 40468.

Intimações e diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40448 Nr: 851-06.2011.811.0088

 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: DERCIO ROSSETTO, ROSEMARY GUTKOSKI 

ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, 

BANCO DO BRASIL S/A, JORGE CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA 

BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Décio Rossetto 

e sua esposa, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e outros.

A inicial foi emendada (fls. 141/142).

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 143/146).

Pedido de reconsideração às fls. 149/153.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 162).

Às fls. 246, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54352, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, recebidos e 

não acolhidos (fls. 65/66). Ainda não houve o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos de habilitação.

 Desta feita, AGUARDE-SE o trânsito em julgado da sentença prolatada 

nos autos 54352. Após, uma vez certificado o trânsito, traslade-se cópia 

da respectiva certidão para os presentes autos.

Ao mesmo tempo, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 319/320, em 

quinze dias, em respeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54352 Nr: 967-07.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO ROSSETTO, ROSEMARY GUTKOSKI ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO PROENÇO BRANCO 

FILHO - OAB:11.615/PR, ANTONIO CELSO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5.026/PR, DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, EDGARD CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE NETO - 

OAB:32.326/PR

 Vistos etc.Trata-se de embargos de declaração de sentença que julgou 

procedente o pedido inicial.O recurso foi interposto tempestivamente, 

conforme certificado às fls. 62, motivo pelo qual a certidão de fls. 54 deve 

ser considerada nula.Contudo, há manifesto caráter infringente nos 

embargos, o que não é cabível nesta via recursal(...)Desta forma, a via 

recursal correta para o inconformismo do autor não é adequada.Isso 

posto, REJEITO os embargos de declaração.Publique-se. Registre. 

Intime-se.Após certificado o trânsito em julgado da sentença proferida, 

cumpram-se todos os seus termos, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40466 Nr: 869-27.2011.811.0088

 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: IVANILDA OLIVEIRA DE MIRANDA, PAULINO CAETANO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Ivanilda Oliveira 

de Miranda e seu esposo, em face de Antonio Dirceu Domingos Deboni e 

outros.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 102/104).

Pedido de reconsideração às fls. 107/111.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 118).

Às fls. 203, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54291, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 55). Não houve interposição de outros recursos.

 Assim, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 259/260, em quinze dias, 

em respeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54291 Nr: 915-11.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA OLIVEIRA DA MIRANDA, PAULINO CAETANO 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros.

Compulsando o processo com acuidade, verifico que a sentença de 

procedência foi proferida em 23/10/2015.

Os embargos de declaração foram protocolizados em 16/11/2015.

Em 19 de novembro de 2015, certificou-se a intempestividade dos 

embargos (fls. 53).

 Em 25 abril de 2016, os embargos não foram conhecidos (fls. 55). 

Referida decisão não foi objeto de recurso.

 Assim, cumpra-se a sentença prolatada nos autos, certificando seu 

integral cumprimento COM URGÊNCIA considerando tratar-se de feito 

concernente à meta 2.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40476 Nr: 879-71.2011.811.0088

 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: EVERALDO FRANCISCO DA MOTA, MARIA CELIA 

CASTRO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DILA DEBONI MARINS, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE 

CLAYTON PETRY, ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, 

MARA HELENA SPULDARO PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de ação de usucapião extraordinária movida por Everaldo 

Francisco da Mota e sua esposa, em face de Antonio Dirceu Domingos 

Deboni e outros.

A exordial foi recebida e o pedido liminar indeferido. Determinou-se a 

realização das citações e intimações pertinentes (fls. 169/172).

Pedido de reconsideração à fls. 175/179.

 Ato contínuo, determinou-se a realização de perícia (fls. 186).

Às fls. 270, foi ordenada a suspensão do feito, ante o falecimento de uma 

das requeridas.

 Distribuiu-se o processo de habilitação código 54379, o qual foi julgado 

procedente. A sentença foi alvo de embargos declaratórios, não 

recebidos (fls. 62).

 Traslade-se cópia da decisão proferida no processo código 54379 para 

estes autos.

 No mais, diga a parte autora sobre o pedido de fls. 274/275, em quinze 

dias, em respeito ao artigo 10, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54379 Nr: 994-87.2014.811.0088

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO FRANCISCO DA MOTA, MARIA CELIA 

CASTRO DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação de pedido de habilitação de herdeiros.

Compulsando o processo com acuidade, verifico que a sentença de 

procedência foi proferida em 23/10/2015.

Os embargos de declaração foram protocolizados em 17/03/2016.

Em 16 de setembro de 2016, certificou-se a intempestividade dos 

embargos (fls. 59).

 É o relato.

 Os embargos de declaração opostos às fls. 54/58 são intempestivos, 

consoante certificado às fls. 59. Assim não merecem ser conhecidos.

 Ante o exposto e sem maiores delongas, com fulcro no artigo 536, 

CPC/73, considerando a intempestividade dos embargos declaratórios 

opostos às fls. 54/58, não conheço de mencionado recurso.

Cumpra-se a sentença proferida nos autos, com urgência.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos código 40476.

Intimações e diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

1000021-13.2017.8.11.0088 REQUERENTE: JOSE PAULO NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena julgamento do feito. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 17 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-13.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

1000021-13.2017.8.11.0088 REQUERENTE: JOSE PAULO NUNES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena julgamento do feito. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 17 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000059-25.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

KACIELLI ZEMBRANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar requerendo o 

que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o 

prazo requerido ter decorrido em cartório.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-45.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010151-45.2014.8.11.0088 REQUERENTE: JOSE INACIO BARBOSA 

REQUERIDO: PAULO PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de execução 

de título extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. Tentada a penhora 

de valores via sistema Bacenjud, esta foi infrutífera. Devidamente intimado 

(ev.12083257), para indicar bens a penhora ou requerer o que de direito, 

a parte exequente permaneceu inerte (id 9064443). Uma das causas de 

extinção do processo sem resolução de mérito é o abandono da causa 

pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor não promover as 

diligências que lhe são cabíveis para andamento do processo, inviabilizado 

se torna o trâmite processual. Assim sendo, ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo segundo, da 

Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 
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enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 

16 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010107-26.2014.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HEINZEN MAT DE CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO LOPES GUEDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010107-26.2014.8.11.0088 EXEQUENTE: HEINZEN MAT DE 

CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: HAROLDO LOPES GUEDES Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial perante o Juizado 

Especial Cível. A exequente se manifestou pedindo a extinção do feito, 

considerando o integral pagamento da dívida pela parte executada (id 

8875329). O artigo 924, do Código de Processo Civil, dispõe que a 

execução será extinta quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, 

NCPC). No caso, o exequente manifestou-se pela extinção da ação, 

informando que a executada quitou o débito. Assim sendo, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, 

NCPC. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Oportunamente, arquivem-se. 

Demais diligências necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 2018. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67432 Nr: 2664-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA, 

Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVAN FERREIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:OAB/SP 

24956, João Marcelo Guerra Saad - OAB:OAB/SP 234.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de Penhora, 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): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71036 Nr: 1397-78.2018.811.0100

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 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.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23084 Nr: 644-43.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO, CARLOS 

CESAR VIANA, JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de 02 (DUAS) diligencias no centro da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 17125 Nr: 287-34.2006.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANTONIO FRANCISCO 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Verifica-se que o exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença, 

juntando cálculo às folhas 149/151.

O executado ofereceu embargos apensos aos autos (Código 36199), os 

quais foram julgados improcedentes. Portanto o cálculo apresentado pelo 

embargado está de acordo com o acórdão.

 Neste diapasão, dessume-se que merece prosperar a pretensão do 

exequente, bem como a homologação dos cálculos por ele apresentados.

DISPOSITIVO

Desta forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente às fls. 

149/151.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo, bem como para 

que a parte exequente apresente os dados bancários necessários para o 

devido pagamento.

Após, expeçam-se os ofícios requisitórios de Precatório e Requisição de 

Pequeno valor, nos moldes do cálculo de folhas 149/151.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26193 Nr: 1216-28.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação->Indisponibilidade de bens.

Diante da não localização de bens do executado, DEFIRO o pugnado pela 

parte autora, determinando a pesquisa de veículos de titularidade do 
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demandado realizada por meio do SISTEMA RENAJUD, em nome do 

devedor A.B. Toledo, CNPJ n° 00.072.240/000100.

Aportando as informações ao presente feito, intimem-se o exequente e a 

executada para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37325 Nr: 828-18.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Indefiro o pedido de consulta via sistemas BacenJud e InfoJud, visto que 

fora informado à certidão de fl. 43 que o requerido é servidor público 

estadual, policial militar, lotado no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Portanto, intime-se o autor para requer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 691-65.2018.811.0110

 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): ALENCAR CAMBAUVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de ALENCAR CAMBAUVA DA 

SILVA.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Citem-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do 

débito no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de 

metade da verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 

10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI – Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, nos termos do art. 828 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40690 Nr: 1798-81.2017.811.0110

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT., WITOR LOPES NETO DA SIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Tendo em vista as informações de fls. 20/24, dê-se vistas ao Ministério 

Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31581 Nr: 1349-65.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENI APARECIDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38794 Nr: 981-17.2017.811.0110

 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: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 142926506, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 9.720,00 (nove mil 

setecentos e vinte reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao 

mês, a partir do início do contrato, 14/03/2011, conforme documento de fls. 

20-v (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38577 Nr: 837-43.2017.811.0110

 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: CELINA TSINHOTSE EUTORIO XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 
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OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 0123315229161, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 175,75 (cento e 

setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com a incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de 

juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 04/11/2016, conforme 

documento de fls. 20-v (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% 

do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 6782 Nr: 511-69.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:7137-B

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos 

do art. 921 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24967 Nr: 1091-94.2009.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoRetifique-se a capa dos autos e o sistema 

Apolo, visto que se trata de cumprimento de sentença.Indefiro o pedido 

formulado pelo Parquet à fl.726, uma vez que cabe ao exequente a juntada 

da memória de cálculo atualizada.Sobre o tema, a jurisprudência é no 

seguinte sentido:PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO 

IMPOSTA EM AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE INSTRUIR O PEDIDO COM A MEMÓRIA 

DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO. ART. 475, CAPUT, DO CPC. 

APLICABILIDADE.(...)Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos memória de cálculo atualizada, sob pena de 

suspensão do processo, com fulcro no art. 921 do CPC.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28193 Nr: 799-07.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, 

ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE, RECMED COMÉRCIO DE 

MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA, 

RODRIGO CARNEIRO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:15.465/MT, GESNER SOUTO DE SOUZA - OAB:23115GO, GILMAR 

MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, GLAUCO OLIVEIRA CARDOSO 

BRANDÃO - OAB:18159 GO, MAISA RIBEIRO DE SOUSA LEMOS SARI - 

OAB:21037GO, WALTER MARQUES SIQUEIRA - OAB:11.730

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c 

Medida Liminar Indisponibilidade de Bens, formulada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALTINO VIEIRA DE 

REZENDE FILHO, ROCICLEUDA CARVALHO DE REZENDE, RECMED 

COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ANDERSON ANTONIO 

DE ALMEIDA e RODRIGO CARNEIRO SANTOS.

Às fls. 1121/1123, o Ministério Público pugna pela realização de citação 

editalícia dos requeridos Rodrigo Carneiro Santos e Anderson Antônio de 

Almeida.

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que o requerido Anderson Antônio de 

Almeida, apesar das diligências realizadas, não foi encontrado para 

citação, conforme certidões de fls. 1103 e 1120. No entanto, o requerido 

Rodrigo Carneiro Santos fora devidamente citado (fl.1024), tendo inclusive 

manifestado nos autos às fls. 1030/1052, 1069/1071 e 1079/1080.

Portanto, INDEFIRO a citação editalícia do requerido Rodrigo Carneiro 

Santos, em razão deste já ter sido citado nos autos.

 De outra banda, DEFIRO a citação por edital do requerido Anderson 

Antônio de Almeida.

Cite-se o requerido ANDERSON ANTONIO DE ALMEIDA, por edital, no 

prazo de 20 (vinte) dias, conforme art. 256, II, do CPC, observando o 

disposto no artigo 257, do mesmo diploma legal.

Decorrido o prazo da citação, volte-me para deliberar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24240 Nr: 367-90.2009.811.0110

 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: ITALINO BATISTA PEREIRA, LUIZABETE PEREIRA DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA, EURIDICE DE 

MORAES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JORGE FERREIRA - 

OAB:8409-B, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MARIA 

AUXILIADORA VILELA SILVA - OAB:10020-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos 

autos cópia da matricula atualizada do imóvel objeto da lide, a fim de que 

possa ser aferida a legitimidade passiva José Honório da Silva e Eurídice 

de Moraes Garcia.

Após, volte-me para deliberar.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25007 Nr: 23-75.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL INÁCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual a parte exequente requer a 

implantação do beneficio de pensão por morte.
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Em analise detalhada dos autos verifica-se que o beneficio foi 

devidamente implantado conforme consta à fl.113.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26453 Nr: 177-59.2011.811.0110

 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: JOSEFA LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Cite-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciar sobre a 

petição de habilitação e documentos (fls. 119/135); com fulcro no artigo 

690 c/c 183 do CPC.

Após, volte-me para deliberar.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42459 Nr: 877-88.2018.811.0110

 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: CRISTIANO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de tutela antecipada, pois o direito pleiteado depende de 

verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, ou seja, 

necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na inicial. 

Ressalto a possibilidade de novo exame, caso haja apresentação de 

novos elementos.- 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 a parte requerida, via remessa dos autos, para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando a parte requerida 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.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42520 Nr: 907-26.2018.811.0110

 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: GABRIEL DE OLIVEIRA FONTES

 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 as 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, juntando cópias de sua CTPS (fls. 17/19), 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.: 42465 Nr: 879-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de JOSIMAR DE SOUZA BARBOSA.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Citem-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do 

débito no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de 

metade da verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 

10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita à obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI – Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, nos termos do art. 828 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42466 Nr: 880-43.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 
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Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE E. TEIXEIRA-ME, JORGE EUSTÁQUIO 

TEIXEIRA, ALEÇANDRA SILVERIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S/A em face de JORGE E TEIXEIRA ME, JORGE 

EUSTAQUIO TEIXEIRA e ALEÇANDRA SILVERIO GOMES.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Citem-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do 

débito no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de 

metade da verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 

10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita à obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI – Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, nos termos do art. 828 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42287 Nr: 795-57.2018.811.0110

 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: CLEIDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/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 Diante dos fatos narrados e documentos 

apresentados nos autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

POSTERGO a análise da liminar para depois da contestação, porquanto a 

parte autora alega ter somente vínculo de conta salário com o requerido, 

não possuindo conta corrente com cobrança de quaisquer tarifas; por 

isso, no caso concreto, necessário oportunizar ao requerido o devido 

contraditório antes de apreciar a tutela de urgência. DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, o qual 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, designo audiência de conciliação para o dia 18 de julho de 2018, 

às 14h00min, (horário de Cuiabá – MT). Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 767-36.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Tendo em vista que as partes estão compondo acordo de forma 

extrajudicial (fl. 151).

Determino que remetam os autos a contadoria Judicial, a fim de que seja 

atualizado os cálculos, assim como as custas finais da ação.

Em seguida, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito.

Após, voltem-se os autos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34185 Nr: 170-28.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIO CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B/MT

 Vistos, etc.

Certifique se houve o transcurso do prazo para recurso da decisão de 

folha 91/92,verso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32702 Nr: 406-14.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Tendo em vista que as partes estão compondo acordo de forma 

extrajudicial (fl. 99).

Determino que remetam os autos a contadoria Judicial, a fim de que seja 

atualizado os cálculos, assim como as custas finais da ação.

Em seguida, intimem-se as partes para requererem o que entenderem de 

direito.

Após, voltem-se os autos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22435 Nr: 1441-53.2007.811.0110

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MENDES DE OLIVEIRA, ANA BATISTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MATIAS DE SOUZA, JOSE BATISTA 

GUIMARÃES, VINICIUS BATISTA OLIVEIRA, FLAVIO ADALBERTO 

TIEMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA VILELA 

SILVA - OAB:10020-MT, MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO - 

OAB:10.276/MT, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Tendo em vista o cumprimento do descrito às fls. 85, conforme requerido 

pelo demandado às fls. 152, verifica-se às fls. 107/113, a juntada de 

documentos que comprovam a delimitação da área.

Assim, intime-se, por remessa dos autos, a Procuradoria – Geral do 

Estado (PGE), na pessoa do seu representante legal, para manifestar dos 

documentos juntados às fls. 107/113.

Certifique se todos os CONFINANTES foram devidamente citados e se 

transcorreu o prazo para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33890 Nr: 23-02.2015.811.0110

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Notificação, proposta pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP/MT.

O feito foi julgado parcialmente procedente, tendo sido extinto (fls. 

62/62-v).

 No mesmo ato, fora determinada a intimação da parte autora para retirada 

dos autos, sob pena de arquivamento.

Às fls. 72/72-v, juntou-se petição da parte autora, requerendo que antes 

do arquivamento dos autos lhe fosse enviada cópia integral digitalizada.

Pois bem.

Quanto à notificação, o art. 729 do CPC prevê que “Deferida e realizada a 

notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”.

Nota-se à fl. 70 que a parte autora fora intimada para comparecer em 

Juízo e retirar os autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Em sua petição (fls. 72/72-v), a requerente limitou-se a solicitar o envio 

integral dos autos digitalizados via e-mail.

Posto isso, indefiro o pedido da parte autora, nos termos do art. 82 do 

CPC; visto que cabe à parte o ônus da retirada dos autos.

Desta feita, arquivem-se os presentes autos em definitivo, com as baixas 

de estilo e anotações de praxe.

À secretaria para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24985 Nr: 7-24.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR V. R. VIEIRA, LUZIMAR VON 

RANDOW VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

DEFIRO o pedido de fls. 86/86-v, e determino a SUSPENSÃO do processo, 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para se manifestar.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28293 Nr: 899-59.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS, RPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Suspensão do Processo

Constata-se dos autos que o exequente foi intimado para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis 

(fl.129).

Desta feita, não tendo sido encontrados bens dos executados, determino 

a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um), durante o qual 

estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, voltará a correr a 

prescrição, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que sejam localizados os executados ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 349-25.2016.811.0110

 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: GEOVANA GABRIELLY MOREIRA NASCIMENTO, 

ALERRANDRO GABRIEL MOREIRA NASCIMENTO, MARCIA DA COSTA 

MOREIRA, ANTONIO MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente, em relação ao pedido da parte autora de aplicação de multa 

por suposto descumprimento de decisão interlocutória que determinou o 

pagamento de alimentos, INDEFIRO o pedido, por inadequação da via eleita, 

nos termos do art. 531, §1°, do CPC.

 Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Certifique quanto ao resultado do julgamento do Agravo de Instrumento 

(fls.141/162).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32050 Nr: 1796-53.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PIRES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.
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A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37213 Nr: 756-31.2016.811.0110

 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, 

ELIEL REZENDE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Defiro o pedido formulado pelo Parquet à fl. 77.

Determino a SUSPENSÃO do presente feito por 180 dias, a contar do 

requerimento de folha 77.

Transcorrido o prazo, certifique-se e dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Após, volte-me para deliberar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34238 Nr: 205-85.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por LINDIOMAR BORGES 

DE SOUZA, WASHINTON BARBOSA BORGES, KÁTIA ROSANA BORGES 

DE SOUZA E CARLA BORGES DE SOUZA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS (fls. 66/72).

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença, o requerido 

manifestou concordância (fl. 74-v) quanto ao cálculo apresentado pela 

requerente à fl.71.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fl. 71 apresentado pela parte 

exequente.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Expeçam-se os ofícios requisitórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37732 Nr: 267-57.2017.811.0110

 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: SERAFIM TSEREUNHITIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Afere-se dos autos que falta a juntada da procuração da parte requerida, 

Banco Bonsucesso Consignado S/A (fls. 28/28, verso), no entanto a 

certidão de folha 34 fez referência à parte autora.

Desta feita, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos o instrumento de procuração, sob pena de não 

conhecimento do acordo de folha 28/28,verso.

Expirado o prazo sem a juntada do documento referido, certifique-se e 

intime-se o autor para requer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono da causa, 

nos termos do art. 485, III, §1°, c/c §6°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32810 Nr: 502-29.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CARLOS BARBOSA 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

 A parte autora requer a execução de sentença, desta forma, 

considerando que já tem título judicial nos autos, com supedâneo nos 

artigos 534 e 535, do Código de Processo Civil, recebo a referida petição, 

como Cumprimento de Sentença.

Intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado pelo 

exequente, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1393-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SILVESTRE FERREIRA, HOTEL E 

RESTAURANTE SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13702

 Vistos.

Sentença Homologação de Transação.

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto proposta por Sérgio S. Ferreira em 

face de HL CONSTRUTORA LTDA.

Depreende-se dos autos que fora arrestado 01 (uma) máquina 

Retroescavadeira, marca Caterpillar, mod. 416E (fl. 55).

Ainda, verifica-se que o requerente ofertou em caução 01 (uma) 

caminhonete marca Chevrolet, modelo D20, ano 1986, categoria particular, 

cor bege (fl.111).

Aportou aos autos acordo firmado pelas partes (fls. 119/119-v), 

devidamente assinado por seus representantes legais com poderes para 
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firmar acordo (fls. 08 e 122).

O requerente peticionou informando o adimplemento do acordo por parte 

da requerida, colocando o bem arrestado à disposição desta, uma vez que 

já vistoriado. Ainda, pugnou pela baixa na caução prestada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a celebração de acordo entre as partes, devidamente 

aptas para transigir, a homologação do pacto firmado é medida que se 

impõe.

 DISPOSITIVO

Posto isso, HOMOLOGO o acordo de fls. 119/119-v, para que surta seus 

efeitos jurídicos com relação a ambas as partes, e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b”, do CPC.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3°, do CPC.

Sem honorários sucumbenciais, devido à consensualidade.

Proceda-se à retirada da constrição do bem arrestado (fl.55), bem como 

do bem dado em caução (fl.111).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38962 Nr: 1096-38.2017.811.0110

 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: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 211509505, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 705,94 (setecentos e 

cinco reais e noventa e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir 

de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de 

R$ 4.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir 

desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao 

mês, a partir do início do contrato, 07/03/2011, conforme documento de fls. 

21/22 (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37731 Nr: 266-72.2017.811.0110

 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: SERAFIM TSEREUNHITIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Declarar 

anulado o contrato de empréstimo consignado nº 46-706554/10999, objeto 

da lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e 

dez reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado 

(Súmula 43, STJ);c)Condenar o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), 

com correção monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 

362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do 

contrato, 11/01/2010, conforme documento de fls. 23 (Súmula 54, STJ); 

d)Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21720 Nr: 729-63.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDIOMAR BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a certidão de fl.67, NOMEIO a Dr.ª Willian Gonçalves Lino 

de Oliveira (OAB/MT n. 20511), para patrocinar os interesses do 

executado, devendo ser intimado para manifestar, sendo que, em caso de 

aceitação, deverá acompanhar o andamento dos autos e atender aos 

chamados processuais.

Os honorários serão fixados ao final do processo ou em momento 

oportuno, ocasião em que o escrivão deverá lavrar a competente certidão 

da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32236 Nr: 1977-54.2013.811.0110

 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: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS-COOPERFORTE.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNIS MACHADO DA SILVEIRA 

- OAB:5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Ação Monitória, interposta por COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA em face de MARCELO QUEIROZ 

DOS SANTOS.

Indefiro a pesquisa via Infojud, solicitada à folha 79, uma vez que a parte 

autora apresentou endereço para citação do requerido à folha 72, 

entretanto, a carta de citação foi encaminhada a endereço diverso (fls. 

75,verso).

Posto isso, cite-se o requerido conforme endereço indicado à folha 72.

Aportando as informações ao presente feito, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22793 Nr: 353-43.2008.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE MARTINS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Diante do ofício encaminhado pela Coordenadoria de execução Judicial do 

Tribunal Regional da 1ª. Região, informando a existência de valores da 

RPV transferidos para a conta Única do Tesouro Nacional, intime-se a 
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parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.

Expirado o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38376 Nr: 714-45.2017.811.0110

 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: CLEBER DOS SANTOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Cuida-se de Ação para Reestabelecimento de Benefício Previdenciário, 

movida por CLEBER DOS SANTOS BRITO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A natureza da demanda exige a realização de perícia médica, por isso, 

nomeio a Dra. EDAYANE FRANCO DA SILVA, médica, CRM 9804, lotada 

na rede pública deste município, com fulcro no art. 156, §5º do Código de 

Processo Civil, a qual deverá cumprir o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso.

 Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Os quesitos da parte requerida já foram apresentados às folhas 

32/32,verso, desta modo, intime-se a parte autora para apresentação dos 

quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do(a) perito(a).

Realizada a perícia, concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

apresentação do laudo.

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestarem.

Após, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41815 Nr: 453-46.2018.811.0110

 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): ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA, RAIMUNDO 

JOSÉ LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRASIL S/A em face de ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA e 

RAIMUNDO JOSÉ LOURENÇO.

Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

Cite-se os executados para, querendo, efetuarem o pagamento do débito 

no prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de metade da 

verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%.

 Procedida à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

Não satisfeita a obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

 Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar a 

execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41733 Nr: 394-58.2018.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, EMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Observa-se que a exequente pleiteia o adimplemento dos valores 

atrasados, a título de pensão alimentícia, em sua integralidade, e requer 

ainda o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.Vejamos o que 

preconiza o art. 523 e ss., do CPC, vejamos:Art. 523. No caso de 

condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de 

decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver.§1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento.§ 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante.§ 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.Assim, intime-se 

pessoalmente o executado para, em 15(quinze) dias, pagar o débito 

alimentar, sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento), bem como os honorários advocatícios na mesma porcentagem (art. 

523, §1º, do CPC).Não efetuado o pagamento, será expedido mandado de 

penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §3º, 

do CPC), bem como a inscrição do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes (art. 782, §3º, do CPC).Deverá constar na citação do 

requerido, o cumprimento do art. 525, do CPC. Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20418 Nr: 1079-85.2006.811.0110

 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: DOJIVAL ALEXANDRE LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o ofício do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de fl. 

126, informando a existência de saldo remanescente da RPV expedida a 

ser levantado, necessária a expedição do alvará competente para 

liberação dos valores apontados.

Expeça-se o devido alvará judicial eletrônico, conforme Resolução 

11/2014 no SISCONDJ, para levantamento de valores (fl.126) nos moldes 

apontados à fl. 129.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41148 Nr: 99-21.2018.811.0110

 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: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA- XVI REGIÃO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente

Defiro o requerimento às fl. 20.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias contestar a 

presente restauração dos autos, bem como juntar os documentos 

necessários ao andamento processual.

Determino que a secretaria realize todas as intimações e publicações em 

nome do advogado da parte exequente Dr. Laelço Cavalcanti, inscrito na 

OAB/MT n° 14.954, de acordo com informações às fls. 20.

 Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 430-08.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. B. LEMES, PEDRO BELMIRO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Em analise detalhada dos autos verifica-se que foi transladada copias dos 

embargos (código: 35625) para esses autos.

Posto isso, determino a efetivação de nova avaliação do imóvel matrícula 

678 do CRI de Campinápolis/MT, nos termos do art. 870 do CPC.

Realizada a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30382 Nr: 135-39.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDINO BORGES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, JULIANA BATISTA DOS SANTOS - OAB:11.154-MT, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Primeiramente, corrija a ordem de disposição das folhas 105 e 106, visto 

que se encontram equivocadas na cronologia.

Após, expeçam-se os ofícios requisitórios, na forma homologada na 

sentença dos Embargos à Execução de Código 35466, conforme juntado 

às folhas 104/106 dos presentes autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 20747 Nr: 1410-67.2006.811.0110

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO, RONAIR DIVINO 

DE REZENDE, GEORGE KALLEY BERNARDES, HELENA MARIA CAIXETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADSON JENERZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:11623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4.275-MT, KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - 

OAB:10075-MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Manifeste-se a Defesa de Joaquim Matias Valadão, no prazo de 05 

(cinco), sobre o interesse na inquirição de ELIAS NASSARDEN JUNIOR, 

visto que se trata de testemunha comum (fl.301/302).

 Expirado o prazo sem manifestação, desde já, homologo a desistência da 

testemunha referida (fls. 526). Caso contrário, deverá a Defesa, no 

mesmo prazo acima referido, indicar o endereço para localização da 

testemunha, retornando os autos conclusos.

 Sem prejuízo, deverá a Secretaria deverá cumprir, incontinenti, os itens 3 

e 4 da decisão às fls. 501.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35071 Nr: 632-82.2015.811.0110

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLC, LBF, TDDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSYO REZENDE BARCELOS 

- OAB:15260, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT, WOLNEI 

DIVINO FRANCO - OAB: 38.732/DF

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente corrija na capa dos autos o nome do indiciado Gean Lemes 

Carvalho, para constar ‘GEAM Lemes Carvalho’.

Determino que a secretaria certifique-se se foi autuada a Ação Penal 

vinculada ao presente Auto de Prisão em Flagrante.

 Logo após, caso positivo, translade-se as presentes peças à referida 

ação. Caso negativo oficie-se à autoridade policial para informar acerca 

da conclusão do inquérito policial, tendo em vista o lapso de tramitação do 

presente APF, qual seja: desde o ano de 2015.

Em relação ao pedido de fls. 129, embora o advogado Dr. Wólnei Divino 

Franco tenha peticionado às fls. 39/104, observa-se que o causídico não 

foi nomeado por este Juízo nos presentes autos, assim, resta prejudicada 

a expedição de certidão de honorários advocatícios.

Após, sem nova conclusão, dê-se vistas ao Presentante do Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32059 Nr: 1805-15.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 526 de 714



Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 390-21.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Processo: 390-21.2018.811.0110 Código: 41729

Vistos, etc.

Decisão=>Determinação

Verifica-se que foi declinada a nomeação à fls.61-v.

 Tendo em vista que na certidão à fl.60, lavrada pelo oficial de justiça, no 

qual o réu informou não ter condições de constituir advogado, nomeio o 

causídico Dr. Yann Dieggo Souza Timotheo De Almeida, OAB/MT n. 12025, 

para patrocinar a defesa do demandado, devendo ser intimado para 

manifestar, sendo que, em caso de aceitação, deverá acompanhar o 

andamento dos autos e atender aos chamados processuais.

Intime-se. Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 11 de junho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41967 Nr: 584-21.2018.811.0110

 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: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41994 Nr: 606-79.2018.811.0110

 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: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41970 Nr: 587-73.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42005 Nr: 617-11.2018.811.0110

 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: CLAUDIANA RE' AOMODZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41903 Nr: 521-93.2018.811.0110

 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: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41952 Nr: 569-52.2018.811.0110

 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: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41939 Nr: 556-53.2018.811.0110

 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: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.

Apresentada a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32156 Nr: 1897-90.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42521 Nr: 908-11.2018.811.0110

 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: JOVERCINA SOARES GODOY

 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 as 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, juntando cópias de sua CTPS (fls. 17/19), 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.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31265 Nr: 1030-97.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE FERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Verifica-se dos autos que o feito foi extinto, fl. 24/24-v, em razão da parte 

autora não ter comparecido a audiência. Assim, com base no enunciado 

28 do FONAJE, houve a condenação do demandante em custas 

processuais.

Foi determinada a intimação pessoal da parte autora, a fim de que 

efetuasse o pagamento das custas, fl. 38, porém, não tendo sido intimado 

em razão do endereço informado nos autos estar incompleto (fl.41).

Sobreleva anotar que cabia à parte a manutenção de endereço atualizado 

nos autos, nos termos do art. 19, §2°, da Lei 9.099/95

Dessa forma, as custas se encontram pendentes de recolhimento.

Neste sentir, tendo em vista que já foi procedida à averbação das custas 

à margem da distribuição, fl. 31-v, em atenção ao artigo 467, da CNGC , 

arquivem-se os autos sem baixa.

No mesmo ato, PROCEDA-SE na forma do Provimento nº 88/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102375 Nr: 1102-38.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJQ, MFQV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1102-38.2018 (Id. 102375)

Vistos.

1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.

 2. Designo audiência de conciliação para o dia 07 de agosto de 2018, às 

14:30 horas, a ser realizada com esta Magistrada.

 3. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento. CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). 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 (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC).

4. Na hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

5. Determino a realização de estudo psicossocial com as partes, a ser 

feito pela Equipe Interdisciplinar do Juízo, no prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo o laudo ser entregue até a data da audiência acima designada.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100630 Nr: 210-32.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40.321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 Vistos.

1. Ciente do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 

1002321-81.2018.811.0000 (Ref. 32).

2. Considerando o provimento do recurso concedendo o desbloqueio dos 

grãos, intimem-se as partes.

3. Sem prejuízo do item anterior, intime-se o requerente para querendo 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 1079-05.2012.811.0101

 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): DIEGO PHELLIPE ANTONIAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, 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 recolhimento de Guias de Diligência junto ao sitio do 

TJ/MT (emissão de Guias Online), para complemento das diligências 

realizadas nos seguintes termos:

 Diligencia no Zoneamento: Região do Vale Renato e Bairro Irene, no valor 

de R$ 528,75 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), 

bem como encaminhar as Guias e os respectivos comprovantes de 

pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82957 Nr: 296-42.2014.811.0101

 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: VILSON LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA RUFINO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIETE RIGHI BERWIG - 

OAB:7214

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILZA RUFINO DAMASCENO, Cpf: 

55345832900, Rg: 4.337.852-0, 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: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o 

fim de DECRETAR, por sentença, o divórcio do casal VILSON LUNKES E 

NILZA RUFINO DAMASCENO, julgando dissolvida a sociedade conjugal 

existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CPC); Custas processuais 

pelo autor, as quais já encontram-se pagas. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de averbação ao Ofício do Registro 

Civil, passando a cônjuge virago utilizar o nome de solteira: Nilza Rufino 

Damasceno. Em razão da atuação da nobre defensora dativa Dra. Aliete 

Righi Bervig, OAB nº 7.214, que atuou como curadora especial da 

requerida, CONDENO o Estado de Mato Grosso no pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 2 URH da Tabela de Honorários da 

OAB/MT, no valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e 

dez centavos), referentes aos honorários advocatícios. Expeça-se 

certidão, nos termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.Ciência ao 

Ministério Público.P.R.I. Devendo a requerida ser intimada por edital. Após, 

obedecidas as formalidades da CNGC, arquivem-se.Cláudia, 06 de 

novembro de 2017.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Ap. Berto 

Cavalcante da Silva, digitei.

Cláudia, 11 de junho de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100450 Nr: 106-40.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO DALMASO, Fabio Dotto Dalmaso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100649 Nr: 218-09.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA. EPP, Daiane 

Seganfredo, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA 

SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101721 Nr: 777-63.2018.811.0101

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANGELA 

HOFFMANN, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, MARILENE PAIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF COMERCIAL AGRÍCOLA, BELMIRO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.845

 Autos n. 777-63.2018 (Id. 101721)

Consignação em pagamento

Requerentes: ADEJALMAR JOSE NUERNBERG e outros

Requeridos: BELMIRO BEDIN e outro

Vistos.

Trata-se de ação de consignação em pagamento.

 Em decisão constante na Referência 5, este Juízo retificou o valor da 

causa e determinou o recolhimento das custas processuais.

Interposto agravo de instrumento, não foi conhecido, conforme decisão 

constante na Referência 11.

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, constata-se que a parte Autora não recolheu o 

valor das custas processuais.

Assim, ante a inércia da parte autora em recolher as custas 

complementares, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 7.603/01, cabe o 

cancelamento da distribuição.

Posto isso, determino o cancelamento da distribuição destes autos, com 

base no artigo 290 do CPC.

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

Diligências necessárias.

Cláudia, 12 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85984 Nr: 583-68.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA CANOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Sassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Juths Rissato - 

OAB:OAB/MT 5.147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Autora para regularizar o 

imóvel no 1º Ofício Extrajudicial de Cláudia, no tocante à abertura de 

matrícula e após, comprove-se nos autos para deliberações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101685 Nr: 3911-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI DJALMA NUERBERG, ELIZANDRA 

HOFFMANN NUERBERG, ADEJALMAR JOSE NUERNBERG, MARILENE PAIM 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT 10823, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA 

- OAB:MT 23412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:MT 19139, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9.845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:MT 15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13965

 Autos n. 3911-65.2018 (Id. 101685) Tutela provisória de urgência cautelar 

– arresto Requerente: BELMIRO BEDIN Requeridos: ADEJALMAR JOSE 

NUERBERG e outros Vistos. 1. (...) Com relação ao pedido de 

reconsideração feito pela parte Requerida, constante na Referência 16, 

não há previsão legal para análise de pedido de reconsideração. (...) 

Considerando isso, aliado ao que preconiza o artigo 308 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de conversão da presente tutela 

provisória em execução por quantia certa. 3. Na forma do artigo 308, § 3º 

do Código de Processo Civil, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 25 de julho de 2018, às 16:00 horas. 3.1 Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por representante 

com procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir). 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 (art. 334, § 8º, 

NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 

334, § 9º, NCPC). 3.2 Intimem-se as partes por meio de seus advogados 

constituídos. 3.3 Cite-se e intime-se o avalista Dalton Roberto Caganini, 

bem como inclua-se no polo passivo do presente feito. Anotações 

necessárias. 4. Intimações e diligências necessárias. Cláudia, 12 de junho 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86228 Nr: 475-22.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MENDES DA SILVA, SEVERINO 

SIQUEIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

Os autos vieram conclusos após a juntada do petitório constante na 

movimentação de Ref: 72, onde o advogado nomeado para patrocinar a 

defesa do acusado Douglas Mendes da Silva declinou o múnus que lhe foi 

incumbido no decisum de Ref: 67.

Contudo, em razão da previsão dos artigos 5º, inciso LV, e 103, ambos da 

Constituição Federal, o acusado necessita de defesa técnica para exercer 

o contraditório e ampla defesa no processo.

Desta forma, acolho o declínio à nomeação apresentado pelo d. causídico 

anteriormente nomeado, nomeio o advogado Alexandro Gutjahr dos 

Santos – OAB/MT 16496, fixando os honorários de 10 (dez) URH, para 

patrocinar os interesses de ambos os acusados até o trânsito em julgado 

da sentença a ser proferida nestes autos, nos termos do artigo 396-A, 

§2º, do Código de Processo Penal.

Assim, DETERMINO a intimação pessoal do advogado dativo Alexandro 
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Gutjahr dos Santos – OAB/MT 16496 para apresentação de defesa da 

parte citada, no prazo legal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87644 Nr: 1389-86.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos;

Considerando a falta de previsão para a entrada em exercício de um novo 

Defensor Público nesta Comarca, nomeio a advogada POLIANA 

POLTRONIERI, OAB/MT 24475/O fixando os honorários de 06 (seis) URH, 

para patrocinar os interesses do recuperando.

Assim, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça (HC 40.267/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/08/2005, DJ 27/11/2006, p. 319), DETERMINO a intimação 

pessoal da advogada dativo POLIANA POLTRONIERI OAB/MT 24475/O 

para se manifestar em relação ao cálculo de pena expedido nestes autos.

Com o aporte de manifestação, tornem-me os autos CONCLUSOS para 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colniza-MT, 07 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88721 Nr: 2116-45.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão constante na movimentação de Ref: 52, bem como 

a falta de previsão para a entrada em exercício de um novo Defensor 

Público nesta Comarca, nomeio a advogada POLIANA POLTRONIERI – 

OAB/MT 24475/O, fixando os honorários de 30 (trinta) URH, para 

patrocinar os interesses do acusado até o trânsito em julgado da sentença 

a ser proferida nestes autos, nos termos do artigo 396-A, §2º, do Código 

de Processo Penal.

Assim, DETERMINO a intimação pessoal da advogada dativa POLIANA 

POLTRONIERI – OAB/MT 24475/O para apresentação de defesa da parte 

citada, no prazo legal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60852 Nr: 585-49.2012.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EMÍLIA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19.736, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - 

OAB:6078, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação.IV DISPOSIÇÕES FINAISPortanto, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR a parte-exequente para ciência e manifestação quanto ao 

regime de RPV estipulado na Lei nº. 472/2006;2.INTIMAR a 

parte-executada para ciência da decisão;3.Transitada em 

julgado:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao Município de 

Cotriguaçu, na pessoa de seu representante legal ou Precatório ao 

Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

for o requerimento da parte-exequente, atentando-se aos cálculos 

apresentados pelo exequente (fls. 49/52), bem como aos dados bancários 

indicados.4.Após, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve 

cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 23042 Nr: 127-13.2004.811.0099

 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): APOLINÁRIO STÜHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 .Por isso, considerando que o Supremo Tribunal Federal afetou o Recurso 

Extraordinário n.º 852.475-RG para julgamento, pelo sistema da 

repercussão geral, da tese sobre a “Prescritibilidade das ações de 

ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de 

improbidade administrativa”, caso que se amolda à hipótese dos autos, e 

determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos que 

versem sobre a matéria, DETERMINA-SE que seja cumprida a ordem de 

suspensão, devendo o processo permanecer na secretaria enquanto se 

aguarda o julgamento definitivo do tema pelo STF.Portanto, à SECRETARIA 

para:1.CIENTIFICAR o Ministério Público acerca desta decisão, bem como 

para, querendo, pleitear o que entender de direito; a.PRAZO: 10 

dias.2.INTIMAR a parte-requerida acerca desta decisão, bem como para, 

querendo, pleitear o que entender de direito;a.PRAZO: 10 dias.3.Havendo 

algum requerimento, conclusos;4.No caso de manifestação no sentido de 

concordância com a suspensão ou decorrido o prazo sem nenhum 

requerimento, manter os autos na secretaria enquanto se aguarda o 

julgamento definitivo do tema pelo STF.Superada a suspensão, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 12 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32385 Nr: 512-82.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ALVES - Vulgo "Fuinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, à Defesa 

para manifestação.

Importante registrar que a Defesa é tida como constituída, tendo em vista o 

conteúdo da audiência de interrogatório.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28017 Nr: 894-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CARLOS LANG - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

em face de ROGÉRIO CARLOS LANG - ME, devidamente qualificados nos 

autos.

A parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito (fl. 150).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando o pagamento do débito em relação às CDA’s 12 6 96 

000377-09, 12 6 97 007431-09, 12 6 04 003177-20, 12 6 04 003178-01 e 

12 7 02 001135-92, conforme documentos de fls. 151/170, a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, DECLARO QUITADO o crédito representado pelas CDA’s 

que instruíram a presente ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo com fundamento no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Eventuais custas processuais a cargo da parte executada.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76858 Nr: 3439-40.2017.811.0099

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLEBER LEAL 

JARDIM, para devolução dos autos nº 3439-40.2017.811.0099, Protocolo 

76858, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51223 Nr: 2749-12.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joeny Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a inicial, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no artigo 

330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização processual.P. 

R. I. Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, 

com observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Dom Aquino – MT, 08 de junho de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43553 Nr: 1450-34.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson José da Silva, THIAGO FERNANDO MIRANDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo PROCEDENTES os presentes embargos, e DECLARO 

EXTINTO o processo. Por corolário, condeno o Embargado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do NCPC. P.R.I.Transitada em julgado, translade-se cópia 

da presente aos autos de execução em apenso, e, após, arquivem-se, 

observadas as formalidades legais. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido pelas partes, extraia-se fotocópia e Cumpra-se.Dom 

Aquino – MT, 08 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de 

Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49895 Nr: 2113-46.2017.811.0034

 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: Deuzedi Maria Golveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50621 Nr: 2481-55.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 2481-55.2017.811.0034

Código nº 50621

Requerente: Maria de Lourdes Guimarães Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Pensão por Morte Rural ajuizada por Maria de 

Lourdes Guimarães Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, partes devidamente qualificadas nos autos.

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 

2018, às 15h.

Intimem-se a parte autora e sua advogada para comparecer à audiência, 

bem como, para apresentar o rol de testemunhas em até 15 (quinze) dias 

antes da audiência, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, com a 
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observância do art. 450, do CPC, sob pena de preclusão.

 Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50819 Nr: 2575-03.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA GOMES

 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: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Processo nº 2575-03.2017.811.0034

Código nº 50819

Requerente: João de Souza Gomes

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por João de 

Souza Gomes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 

2018, às 14h30min.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 1633-68.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NILCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 1633-68.2017.811.0034

Código nº 48614

Requerente: José Nilcio de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Pensão por Morte Rural ajuizada por José Nilcio de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, partes 

devidamente qualificadas nos autos.

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 

2018, às 14h.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52811 Nr: 3409-06.2017.811.0034

 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: Advanir Alves dos Santos, Adenildes Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3409-06.2017.811.0034

Código nº 52811

Requerentes: Adenildes Almeida de Souza e Advanir Alves dos Santos

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual proposta por ADENILDES 

ALMEIDA DE SOUZA e ADVANIR ALVES DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos em destaque, alegando em síntese 

que se casaram em 30/01/1993 sob regime de comunhão parcial de bens 

e desta união foram concebidos dois filhos, Adenildes Almeida de Souza 

Júnior (24 anos) e Maria Francisca Alves dos Santos Souza (13 anos).

Por haver interesse individual indisponível no feito, indispensável a 

atuação do Ministério Público, assim, COLHA-SE o parecer ministerial.

Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49500 Nr: 1997-40.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON KRAYCZY - 

OAB:22754/O, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 Processo nº 1997-40.2017.811.0034

Código nº 49500

Requerente: Jandira Almeida de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade ajuizada por Jandira 

Almeida de Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

partes devidamente qualificadas nos autos.

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO.

Defiro a produção de prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 

2018, às 13h30min.

As testemunhas da parte autora já foram arroladas na inicial.

Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que preceitua 

caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 08 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 533 de 714



 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 8282-45.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Delmon dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Ligia de Lima Gomes - 

OAB:49810

 “Vistos etc. I – De início arbitro ao advogado nomeado o valor de 02 URH 

a ser custeado pelo Estado de Mato Grosso; II - Trata-se de executivo de 

pena do reeducando JONATHAN DELMON DOS SANTOS. Realizada 

audiência admonitória, o reeducando fez jus ao beneficio de progressão 

de regime para semiaberto, aceitou e tomou ciência das condições lhe 

impostas saindo ciente de que o descumprimento importaria na regressão 

de regime. Com efeito, sobrevieram informações no executivo de pena de 

que o reeducando praticou novo fato delituoso motivo pelo qual foi preso. 

Assim, designada audiência de justificação em que o reeducando se 

explicou acerca do descumprimento da pena imposta. Analisando o 

processo executivo verifico que o recuperando foi condenado 

recentemente a 06 anos de reclusão recentemente pelo fato delituoso 

cometido, conforme guia provisória juntada aos autos. Ora, o 

recuperando, em tese, descumpriu o disposto no art. 118, inciso I, da LEP 

ao frustrar os fins da execução penal, uma vez que descumpriu as 

condições estabelecidas, praticando por vez novo fato delitivo, o que 

demonstra ausência de compromisso de responsabilidade. Ademais, por 

ocasião da audiência de justificação, o apenado não apresentou qualquer 

justificativa plausível que possa ser acolhida e, consequentemente 

mantido o regime semiaberto. Assim, necessária a regressão definitiva do 

recuperando ao regime fechado. Ante o exposto, acolho o parecer 

ministerial, e em razão dos fatos noticiados, razão pela qual REGRIDO 

DEFINITIVAMENTE o regime de cumprimento da pena do recuperando para 

o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. HOMOLOGO, o 

calculo apresentado mediante a concordância das partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 967-67.2017.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SAMPAIO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ SAMPAIO CAMARGO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAVistos e examinados.Trata-se de Ação de 

Usucapião Extraordinária movida por OSMAR SANTOS em face de JOSÉ 

SAMPAIO CAMARGO, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.O requerente aduziu, em síntese, que exerce a posse mansa e 

pacífica dos imóveis registrados nas matrículas de nº 11.806 e 11.807 do 

CRI desta Comarca a aproximadamente 38 (trinta e oito anos); que os 

comprou do requerido aproximadamente no ano 1979, recolhendo IPTU 

deste então; que o requerido mandou que entregasse os documentos da 

aquisição originária do Estado de Mato Grosso e uma procuração para a 

realização da transferência dos imóveis, todavia após entregar para a 

cartorária os documentos sumiram; que o requerido se encontra em local 

incerto e não sabido.Determinada emenda à inicial, acrescentando o 

endereço completo do requerido ou documentos que comprovam as 

diligências empregadas para sua localização (ref. 4).Realizada a emenda 

determinada à ref. 8.Devidamente recebida a inicial (ref. 10), o requerido 

foi citado por edital (refs. 14 e 15).Expedido edital de citação de terceiros 

interessados (refs. 13 e 15).Os confinantes foram devidamente citados 

(ref. 30).Devidamente intimadas as Fazendas Públicas (refs. 28,31 e 34), 

a Municipal manteve-se silente, ao passo que a Estadual e a Nacional 

manifestaram seu desinteresse na lide (refs. 32 e 33, respectivamente).O 

Ministério Público informou ausência de interesse público que justificasse 

sua intervenção (ref. 41).A Defensoria Pública, na qualidade de curadora 

especial do requerido, apresentou contestação por negativa geral, 

suscitando a nulidade da citação por edital e, no mérito, impugnando 

genericamente a pretensão inicial, pugnando pela improcedência da 

demanda (ref. 42).O requerente apresentou impugnação à contestação, 

defendendo a citação por edital e pugnando pelo julgamento procedente 

da demanda (ref. 45).Devidamente afastada a preliminar arguida, o feito foi 

saneado, a produção de prova testemunhal deferida e designada 

audiência (ref. 47).Durante a fase probatória, foi ouvida a testemunha 

Sueli Correia dos Santos e as confrontantes Estela Barbosa Borba e Haidê 

Sodré da Silva (ref. 58). Em audiência, o requerente apresentou alegações 

orais remissivas à inicial (ref. 58).O requerido apresentou memoriais pela 

improcedência do feito (ref. 67)Os autos vieram conclusos.Eis a síntese 

do necessário.Fundamento e decido.A posse é exteriorização dos 

poderes inerentes ao domínio, isto é, o exercício de poder físico sobre o 

bem por quem verdadeiramente quer ser seu dono e se comporta dessa 

forma, praticando atos de fruição e defendendo a coisa de quem quer que 

seja.Pautado na posse dos imóveis registrados nas matrículas de nº 

11.806 e 11.807 do CRI desta Comarca, in casu, o requerente busca a 

declaração aquisitiva das propriedades pela usucapião extraordinária, 

cuja previsão encontra-se no art. 1.238 do CC, in verbis:Art. 1.238. Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis.Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 

dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.Nesta 

medida, a parte autora alega o exercício de posse mansa e pacífica dos 

imóveis por aproximadamente 38 (trinta e oito anos), período que 

ultrapassa ambos os prazos previstos no artigo acima citado.A 

testemunha e as confrontantes que foram ouvidas durante a instrução 

confirmaram a posse do requerente sob os imóveis, sendo que Sueli 

Correia dos Santos disse que ele está sobre o lote há uns 30 (trinta) anos 

e o reconhece como o dono da área, assim como a confrontante Estela 

Barbosa Borba que afirma haver uns 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco) anos 

que o requerente tem a posse dos imóveis e como a confrontante Haidê 

Sodré da Silva que relatou um período de 40 (quarenta) anos.Além disso, 

elas não relataram qualquer interrupção ou tentativa de retomada das 

propriedades, assim como não há nos autos qualquer informação quanto à 

existência de ações possessórias tendo os imóveis como objeto.Ademais, 

as pessoas ouvidas em Juízo relataram que o requerente planta mandioca 

no local, demonstrando o exercício da função social da propriedade, que 

não se encontra abandonada.Entendo assim que a prova produzida 

demonstra a presença dos requisitos exigidos para a usucapião 

extraordinária (posse sem interrupção ou oposição por 15 anos ou 10 

anos, em caso da fixação de moradia ou realização de atividades 

produtivas).Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INCIAL 

para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição aquisitiva, pela 

usucapião extraordinária, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, 

declarando que o domínio dos imóveis registrados nas matrículas de nº 

11.806 e 11.807 no Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT 

passam a pertencer a OSMAR SANTOS.Consequentemente, julgo extinto o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.A 

presente sentença servirá de título para a nova matrícula, oportunamente, 

no Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT, município e 

Comarca onde se encontram encravados.Eventuais custas 

remanescentes devem ser pagas pelo requerente.Publique-se. 

Intime-se.Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Dom Aquino/MT, 30 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosimeire Almeida 

Torres Oliveira, digitei.

Dom Aquino, 08 de junho de 2018

Erick Leite Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 309-82.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Conceição da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 

Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte requerente, através 

de seu advogado, para querendo, manifestar-se a respeito do Ofício/APS 

ADJ, fl. 178.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 299 Nr: 8-68.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:8.844/RS

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, Intimo a parte requerente, através 

de seus advogados, para para retirar a Carta Precatória a ser distribuída 

na Comarca de Diamantino/MT, devendo comprovar nos autos sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30031 Nr: 709-67.2011.811.0034

 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: James da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moreira dos Santos, Simone Araújo dos 

Santos, JOSE MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR, SIMONEI ARAÚJO DOS 

SANTOS, Cinéia Araújo dos Santos, Joana Moreira dos Santos Neto, 

JOSEDELMA FONSECA DOS SANTOS, Espólio de Avelino Egídio Taques, 

Antonio Pedro Taques - Rep, Inventariante, Sebastião Duarte Torres, Neide 

perondi Torres, Gonçalo Joaquim de Araújo e sua Mulher Liberaldina 

Barbosa de Jesus, Joaquim Alves de Araújo e S/m Luzinete de Souza 

Araújo, José Alves de Araújo, José Geraldini, Adonias Alves Nogueira, 

Orades Alves Nogueira - Esposa - Adonias Alves Nogueira, Jolivan 

Moreira Alves e s/m Rivanda Santos Moreira, Esp. Manoel Martins Batista, 

Lázaro Marques Damasceno e s/m Helana Francisca Damascena, José 

Joaquim Alves e s/m Deraldina Ribeiro de Souza Alves, Ikuo Kojima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edso Leandro Burigo - 

OAB:17.754, Joelcio Ticianel - OAB:6505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - D. Aquino-MT. - OAB:, Érico Ricardo da Silveira - Defensor 

Público - OAB:0, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658, Maria 

Isabel Della Valle Obersteiner - OAB:5461-B

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, Intimo a parte requerente, através 

de seus advogados, para manifestação acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de fl.371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30295 Nr: 74-52.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Coimbra Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Viegas Renaux de 

Andrade - Procurador Federal do Inss - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, intimo a parte autora, através de 

seus advogados, para querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, referente a exceção de pré-executividade de interposta pela parte 

Requerida, fls.155/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 286 Nr: 6-98.1995.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Jaciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GALINDO CLEBIS, VALDOMIRO 

ORTOLANI SANTOS, Walmir Ortolani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3.873

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, através de seus advogados, para que se 

manifeste no prazo legal acerca da petição da parte requerida de 

fls.194/205.

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-34.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000302-34.2017.8.11.0034. REQUERENTE: AMANDA SILVA LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Dispenso o relatório, com amparo 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por AMANDA SILVA LIMA em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS, na qual pretende a parte autora: a declaração de 

inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros restritivos de 

crédito e a condenação da parte requerida em compensação por danos 

morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória, de perícia ou de audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos 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 (17 de novembro de 2014) e a 

data da distribuição da ação (16 de novembro de 2017), conclui-se que o 

intervalo é menor que cinco anos, razão pela qual analiso o mérito a 

seguir. Da inépcia da petição inicial A parte reclamada argui em sede de 

preliminar de contestação a inépcia da petição inicial. Ocorre que, na 

petição incial, estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 319 

do CPC/2015, quais sejam: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a 
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que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Os 

pedidos estão claros, sendo possível que a reclamada paute sua defesa, 

conforme a inversão do ônus da prova que lhe incumbe. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela 

reclamada em 17 de novembro de 2014, em razão de débito no valor de R$ 

192,40 (cento e noventa e dois reais e quarenta centavos), oriundo do 

contrato de n. 1012481250000500. 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 requerida alega 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, e para 

embasar sua tese, juntou aos autos: contrato assinado pela parte autora, 

comprovante de AR e de notificação do SERASA com expressa menção à 

cessão de crédito firmada com a Caixa Econômica Federal, que deu 

origem ao débito discutido nestes autos (contestação – ID n. 11559875). 

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 requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz 

não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, o 

requerido juntou documentos em que é possível verificar a solicitação de 

seus serviços pela parte requerente. A parte requerente não impugnou 

tais documentos especificadamente, tampouco trouxe qualquer 

comprovante de pagamento da dívida contraída com a parte requerida 

(impugnação à contestação – ID n. 11581662). Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

reclamada, permite-se um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Destarte, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade; por conseguinte, com escopo inibitório, entendo 

razoável que a parte reclamante seja sancionada com multa de 2% sobre 

o valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/2015. Isto posto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a 

parte autora ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, 

corrigida à época do pagamento. Deixo de condenar a promovida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do Douto Juiz de Direito, a quem o 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei n. 9.099/95. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 

Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino - MT, 12 de 

junho de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 022/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 

Meritíssimo Juiz De Direito e Diretor do Foro, da Comarca de Feliz Natal, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 Considerando, o teor do Ato nº 361/2018/DRH, datado de 23 de abril de 

2018, que nomeou a servidora Marta Rodrigues da Silva, para exercer o 

cargo de Analista Judiciário - PTJ, nesta comarca.

 RESOLVE:

 Art. 1º- LOTAR a servidora Marta Rodrigues da Silva, matricula 37001, na 

Secretaria da Vara Única/Juizado Especial desta Comarca, com efeitos a 

partir de 11/06/2018, data da assinatura do Termo de Entrada em 

Exercício.

 Art. 2º- Publique-se, Registre-se e Cumpra-se remetendo cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Feliz Natal/MT. 11 de junho de 2018.

 JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50463 Nr: 361-66.2011.811.0093

 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: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Rafael Guido Zick, Marcos Souza dos 

Santos, Valdemar Antonio Leal, Daltro Erthal Barbosa, Antonio Grode

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:MT/8.593, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:19221, MEIRY ROSE SOARES COIMBRA - OAB:23360/0, 

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 Impulsiono os autos para intimar o Sr. Fernando H. Brandão advogado, 

para devolução dos auto à secretaria, no prazo de 3 dias de acordo com o 

CPC 234 § 4, visto que o processo se encontra com carga com este 

desde o dia 04/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 203-06.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR NERING, VANDERLI APARECIDA 

LOPES NERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria Pando Alves - 

OAB:SP/125.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 1067-54.2008.811.0093

 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: CIPRIANO DA ROSA PAZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MADEIRAS PARANORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Braga 

Menezes - OAB:6972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 IMPULSIONO os autos para intimar as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83245 Nr: 647-97.2018.811.0093
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 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, etc.

Deixo de acolher a cota ministerial de fls. 45, no que tange ao pedido de 

julgamento antecipado da Lide.

Designo audiência para tentativa de Conciliação entre as partes para o dia, 

26 de Junho de 2018, às 17h00min.

Num juízo de ponderação de interesses, visando o bem estar da criança, 

acolho o pedido do requerido e a cota ministerial de fls. 45, quanto ao 

pedido de Revogação da medida de Suspensão do direito de visitas ao 

filho menor.

Assim, Revogo a medida de Suspensão do direito de visitas ao filho 

menor, ressalto que o único contato entre a ofendida e o ofensor será no 

momento da visita ao filho, sendo que mantenho as demais medidas 

aplicadas em Decisão de fls. 12/13.

Ademais, deixa-se consignado que o descumprimento de qualquer das 

medidas aplicadas poderá ensejar na decretação de sua prisão (art. 24-A 

da Lei n.º 13.641/18 que alterou a Lei nº 11.340/06).

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

 Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de 

urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Intimem-se a Ofendida e o Ofensor acerca da presente decisão, bem 

como para que compareçam a audiência designada, devidamente 

acompanhados de seus Procuradores.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76046 Nr: 179-07.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDIANE SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

Dos Santos - OAB:13.431-B

 Vistos, etc. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para o fim de: 1) DECLARAR inexistente o débito da Reclamante para com 

a Reclamada, nos valores de R$ 359,52 (trezentos e cinquenta e nove 

reais e cinquenta e dois centavos), e R$ 110,84 (cento e dez reais e 

oitenta e quatro reais), totalizando um montante de R$ 470,36 

(quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos). 2) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais, devidos em favor da parte reclamante, 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). 

Caso ocorra o pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte reclamante para, 

no prazo de 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Após, se apresentada, PROMOVA-SE a transferência, 

sendo certo que, caso seja de titularidade do(a) digno(a) advogado(a), a 

Secretaria de Vara deverá, antes disso, CERTIFICAR se a respectiva 

procuração “ad judicia” outorga poderes especiais para receber e dar 

quitação. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do NCPC. CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 82, §2º, CPC. CONDENO o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80902 Nr: 1700-50.2017.811.0093

 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): Mirandola e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 “Vistos, etc.

Diante do acordo juntado aos autos, HOMOLOGO, por sentença, o acordo 

firmado pelas partes, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, julgo 

EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. Concito a parte requerida a bem 

e fielmente cumprir o avençado.

Após o transito em julgado, aguarde-se o cumprimento do acordo ora 

homologado, com vistas ao Ministério Público.

Com retorno dos autos, arquive-se observando as cautelas e anotações 

de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos.

Visto dos autos ao Ministério Público.

Dou a presente por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se.”

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 761-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDENY JULIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar nos autos o comprovante de pagamento da taxa de distribuição da 

carta precatória, no juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115632 Nr: 2544-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Marcelandia-MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Camara de Araújo, Claudinaldo dos 

Santos, Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do Norte - MT, Rodrigo 

Nunes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CONGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 12 de julho de 2018, às 17h20min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30675 Nr: 2140-16.2007.811.0087

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCFS, LFSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Permaneça o presente feito sobrestado até decisão posterior nas ações 

de investigação de paternidade e de reconhecimento de união estável.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31568 Nr: 476-13.2008.811.0087

 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: LFSB, RdCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAF(c, DSF, EF, JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira 

Santos Barbosa - OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:OAB/MT 8649

 Vistos em correição.

Intime-se o Sr. João Bosco Antunes Freire no endereço apresentado às 

fls. 143/144, Maria Sandra Antunes Freire, Maria Celeste Freire dos 

Santos e as demais partes para que compareçam no Fórum da Comarca 

de Guarantã do Norte/MT para nova tentativa de conciliação, na data de 

15.08.2018 às 14h40min.

Em caso de não reconhecimento espontâneo da paternidade na audiência 

de conciliação, deverão as partes arcar com as despesas da coleta de 

material de exame DNA, no valor de R$1275,00 (um mil duzentos e setenta 

e cinco reais), cada qual arcando com 20% (vinte por cento) do valor, que 

corresponde a R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), e 

comparecerem com tal quantia e com cópias de documentos pessoais na 

mesma data – dia 15.08.2018, às 15h, no Fórum da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, para coleta de material de exame de DNA.

Advirta-se que a ausência ao ato processual de coleta de material 

genético poderá ocasionar a supressão da prova que se pretendia obter 

com o exame, nos termos do artigo 232 do Código Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31569 Nr: 477-95.2008.811.0087

 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: RdCFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACAF(c, DSF, JF, EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:OAB/MT 8649

 Vistos em correição.

 Intime-se pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Após, cumpra-se as determinações derradeiras.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82667 Nr: 2001-88.2012.811.0087

 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: JOSE ROBERTO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8.836

 Vistos em correição.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29514 Nr: 990-97.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nativo Luis Kramer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905, Jose Hercilio de Oliveira - OAB:9977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:13.911-OAB/MT

 Vistos em correição.

Na data de 23.03.2015 (fls. 77) foi proferida decisão nos seguintes 

termos:

“Vistos.

Considerando que extemporâneos, rejeito a manifestação e f. 67/70, visto 

que tem verdadeira natureza de embargos.

Tendo em vista que a parte regularmente intimada, não se manifestou, 

sobre o valor dado à causa à f. 49, afim de converte-la em obrigação de 

dar coisa certa, converto a obrigação incerta, em obrigação de dar coisa 

certa no valor de R$ 486.804,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil 

oitocentos e quatro reais), nos termos do artigo 627 do CPC.

Intime-se a requerente, para que postule o que de direito, em cinco dias, 

pena de extinção do feito.

Às providências.”

Tal decisão, por equívoco, foi lançada em processo diverso (código 

39514), não havendo nos autos demonstração de que as partes foram 

intimadas.

Assim, intime-se a parte exequente para tomar conhecimento da referida 

decisão, ressaltando-se tratar de conversão em execução de quantia 

certa (ao invés de dar coisa certa, conforme consta acima).

Deverá a exequente manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito com fulcro no 

artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99417 Nr: 1100-81.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Martins de Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT, Perenge 

Construções e Empreendimentos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Pereira 

Rodrigues - OAB:243.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Citem-se os requeridos para contestarem a ação no prazo legal.

Após, vista ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39795 Nr: 1996-37.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Friouro Frigorifico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por FRIOURO 

FRIGORÍFICO LTDA em face de JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS.

Às fls. 36/38 foi proferida sentença favorável ao autor, condenando o 

requerido ao pagamento de R$ 35.661,26 (trinta e cinco mil, seiscentos e 

sessenta e um reais e vinte e seis centavos), além das custas e 

honorários.

Foi deferida a expedição de carta precatória para penhora e avaliação de 

semoventes de propriedade do executado.

Intimado para dar prosseguimento ao feito, o exequente postula pela 

remessa dos autos à contadoria para atualização do débito.

Decido.
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Indefiro o pedido de realização de atualização do débito pela contadoria do 

juízo, eis que tal dever incumbe ao exequente.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida para penhora e 

avaliação.

No mais, intime-se a parte exequente, novamente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de extinção.

Decorrido o prazo in albis ou havendo manifestação protelatória como a 

anterior, voltem-me os autos imediatamente conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29369 Nr: 841-04.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fidelcino Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macêdo - OAB:OAB/MT 3.499-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Affonso Ibaldo Kunzler - 

OAB:2080/MT

 Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86722 Nr: 173-86.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandir Cela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Decio Luiz Gibbert, Marli Dockhorn Gibbert, 

Bonifácio Gibbert, Charles José Schwarzer, Salete Gibbert Schwarzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:9647-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Aguarde-se julgamento dos embargos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39527 Nr: 1728-80.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Marcolino Back

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública na pessoa do seu representante judicial para 

que, querendo, apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112307 Nr: 4215-76.2017.811.0087

 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: Joel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) procurador (a, s) das partes Dr.(a, s) JÉSSICA 

TEIXEIRA PASSOS, @advogado_reu para comparecer na audiência de 

conciliação que se realizará no dia 15/08/2018, às 10h40min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-02.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes autora na pessoa de seus advogados para 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/06/2018 às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-15.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/06/2018 às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-39.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA (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)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/06/2018 às 10:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010074-68.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO JANDIR CEZAR FERRETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FURLANETTI BACHIEGA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/06/2018 às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-77.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes na pessoa de seus advogados para 
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COMPARECEREM à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/06/2018 às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-90.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIANI FREIRE ALVES OAB - MT8459/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/07/2018 às 09:20 horas.

Expediente

 Intimação das Partes

 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: Pamela Stroher de Borba - 

OAB:OAB/RS 105131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:MT/17823, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13.067/OAB-MT

 Considerando que o leilão foi realizado (com resultado negativo), 

devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 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 novamente os patronos do réu acerca da 

sentença de Ref. 83, tendo em vista o sentenciado ter manifestado o 

desejo de recorrer.

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30548 Nr: 391-44.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Clévia Santos Sales, Vanderlei Bazílio de 

Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 163/164 da parte 

executada.DETERMINO que a Serventia realize todas as diligências 

necessárias para a realização do Leilão designado, visto que foram 

praticados todos os atos previstos em lei, inclusive, a intimação da parte 

executada por envio de Carta Registrada no seu endereço.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 11/06/2018. Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57656 Nr: 1420-22.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Wander Ribeiro e Silva, Maria Solange da Silva, 

Vanderlei Evangelista, Maria Madalena da Silva, Maria Auxiliadora moreno 

Rezende Souza, Hélio Trombine, Aldemir Fonseca de Paiva, Rosicley 

Gabriel de Castro, Pedro Gonçalves de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1420-22.2018.811.0036 (57656)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos.

1) DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado pela parte autora, 

uma vez serem eles hipossuficientes nos termos da Lei nº 1060/50.

2) Por ser execução contra a fazenda pública, CITE-SE a parte executada, 

para que nos termos do art. 910, caput, do Novo CPC, caso queira, 

oponha embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

3) Após o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito.

4) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 11/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50687 Nr: 2327-31.2017.811.0036

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cripscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Biral V. da Cunha 

Martins - OAB:246.397-SP, CRISTIANO DINIZ DA SILVA - OAB:17613, 

Juliana Mascarenhas de Araújo - OAB:, Marcelo Junqueira Inglez 

de Souza - OAB:182.514-SP, Tatiana Tibearaio Luz - OAB:196.959-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:6.177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:11210-A/MT

 Autos n° 2327-31.2017.811.0036 (50687)

Produção Antecipada de Provas

Despacho.

Vistos etc.

1) CIENTE da DECISÃO FINAL do Tribunal de Justiça que não conheceu do 

recurso de Agravo de Instrumento nº 1005905-59.2018.811.0000, 

agravantes ALEXANDRE AUGUSTIN E OUTRO.

2) Dessa forma, CUMPRA-SE a serventia integralmente os dispositivos 

presentes na decisão de fls. 366/367.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/06/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57682 Nr: 1431-51.2018.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Castro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Tesouro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 
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PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1431-51.2018.811.0036 (57682)

Mandado de Segurança

Decisão.

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial e, 

consequentemente, a análise do pedido liminar é necessário que a peça 

exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos arts. 

319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, observa-se que não foi 

juntado o Edital do Concurso em que a impetrante afirma que foi aprovada, 

documento que vislumbro necessário, como prova inicial material, para a 

procedibilidade do Mandado de Segurança.

Nesse sentido, conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve 

determinar que o autor emende a petição inicial, para sanar os referidos 

defeitos e irregularidade.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio da Defensoria Pública, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-SE aos autos o Edital do 

Concurso em que a impetrante foi aprovada, sob pena de cancelamento 

da distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/06/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56186 Nr: 820-98.2018.811.0036

 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: NAdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 820-98.2018.811.0036 - 56186

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: Naildes Almeida de Queiroz

PARTE RÉQUERIDA: Antônio Luis de Almeida

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Antonio Luis de 

Almeida, Cpf: Filiação: Joaquim Luíz de Almeida e Mariana Ribeiro da Silva, 

data de nascimento: 18/06/1939, brasileiro(a), natural de São francisco de 

oliveira-MG, casado(a), Endereço: Lugar Inserto

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ANTONIO LUIZ DE 

ALMEIDA acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para COMPARECER a audiência de conciliação, redesignada para o dia 

10/07/2018 às 13h30min, na sala de audiência da Vara Única, no Edifício 

do Fórum, sito no endereço a. Rotary Internacional nº. 1525 – Santa Maria 

Bertila- Guiratinga-MT, oportunidade em que deverá comparecer 

acompanhado de advogado e testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, momento em que poderá apresentar sua contestação, 

importando a sua ausência em confissão e revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial. 

DECISÃO/DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUIRATINGA – MT VARA ÚNICA Código nº 56186 Em razão 

de readequação da pauta do dia 13/06/2018, redesigno a audiência de 

conciliação dos presentes autos para o dia 10/07/2018 às 13h30min. 

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil. Guiratinga – MT, 06 de junho 

de 2018.Débora Larissa Dias de Souza. Conciliadora. 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, Dayse Maria de Moraes, digitei. 

Guiratinga - MT, 11 de junho de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81046 Nr: 1611-52.2016.811.0096

 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: ZEUZA SATURNILIO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209 ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da parte autora, via DJE, acerca do agendamento da perícia médica para o 

dia 17 DE JULHO DE 2018, às 17h30min, a ser realizada pelo médico perito 

nomeado, o Dr. Josefer M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do 

Edifício do Fórum da Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, 

s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte pericianda 

deverá comparecer a referida perícia munido de laudos médicos e demais 

documentos que se fizerem necessários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84358 Nr: 1448-38.2017.811.0096

 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: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA, 

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA, DAIANE GAUDENCIO ALVES DA 

SILVA, CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA, CLEIDE GAUDENCIO SILVA, 

SIMONE APARECIDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Bastos Sérgio do 

Nascimento - OAB:176.286-MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:44355, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO SANTOS ALVES DA 

SILVA - OAB:13795

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1241, §4º ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de Matéria de 

Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da(s) Parte(s), 

para se manifestar acerca do laudo pericial juntado ao autos, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 477, p.u., do CPC, 

conforme já determinado na decisão de ref. 04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43396 Nr: 279-65.2007.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGO STUEPP, JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA, 

SIRLEIA MARIA A. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, Jean Carlos 

Rovaris - OAB:12113, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado da parte exequente, 

via DJE, para no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83143 Nr: 921-86.2017.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI, QAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19749-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, Filiação: 

Lourdes Picon e Pedro Leal da Silva, brasileiro(a), divorciado(a), motorista, 

Telefone 67 9 9896-6667. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. Trata-se de requerimento formulado por QUEILA 

APARECIDA OLIVEIRA SILVA, visando obter, em seu favor, algumas 

medidas de proteção contra a conduta de ANTONIO CARLOS DA SILVA, 

amparada na Lei nº 11.340/2006. De acordo com as informações 

prestadas pela vítima à autoridade policial, a mesma está separada do 

requerido a cerca de um ano, e que após a sua ida até a cidade de Campo 

Grande/MT, lugar onde o requerido mora, para tratar de assuntos 

particulares, tendo o mesmo descoberto a sua ida até a referida cidade, 

passou a proferir ameaças contra a sua vida a seus familiares. Relatou 

ainda que o requerido também passou a proferir ameaças pelo telefone, 

dizendo que iria mata-la, e que já havia combinado o valor pelo “serviço”, 

que seria o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) para matar a vítima e seu 

atual convivente. Assim, a vítima teme pela sua integridade física e pelo 

que o agressor possa vir a fazer contra ela. As medidas protetivas 

requeridas foram: (i) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; 

(ii) proibição ao agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares 

e das testemunhas a uma distância mínima de 300 metros; (iii) proibição de 

contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação; (iv) proibição ao requerido de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 

Requereu ainda: (v) separação de corpos. É o necessário. DECIDO. Diante 

do requerimento expresso da ofendida, com fulcro no artigo 18, inciso I, da 

Lei nº 11.340/06, DETERMINO: 1. DETERMINO o AFASTAMENTO do lar do 

ofensor ANTONIO CARLOS DA SILVA. 2. A PROIBIÇÃO do ofensor 

ANTONIO CARLOS DA SILVA de se aproximar da ofendida QUEILA 

APARECIDA OLIVEIRA SILVA, dos familiares desta e das testemunhas 

dos fatos, no limite mínimo de 300 (duzentos) metros. 3. A PROIBIÇÃO do 

ofensor ANTONIO CARLOS DA SILVA de contato com a ofendida QUEILA 

APARECIDA OLIVEIRA SILVA, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 4. A PROIBIÇÃO do ofensor ANTONIO CARLOS DA 

SILVA de frequentar a residência da vítima QUEILA APARECIDA OLIVEIRA 

SILVA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 5. 

DETERMINO a separação de corpos entre o casal. Em que pese a vítima 

ter informado em seu depoimento que não sabe o endereço atualizado do 

acusado, tendo em vista a gravidade dos fatos narrados na inicial e ante a 

urgência do caso, AUTORIZO que o agressor seja notificado das medidas 

protetivas deferidas via telefone, no número informado nos autos 

(67-99896-6667). CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para que a vítima 

consiga o endereço do agressor ou de algum familiar, para o qual foram 

dirigidas as ameaças, juntando aos autos o respectivo endereço. Tendo 

sido juntado o endereço EXPEÇA-SE mandado de intimação ao mesmo, 

das medidas ora deferidas. Nos termos do artigo 18, II, da Lei supra 

mencionada deverá o Oficial de Justiça indagar à ofendida, através de sua 

representante legal, se ela já tem advogado constituído e, em caso 

negativo, se tem condições financeiras de contratar um, de tudo 

certificando-se. Caso a ofendida não tenha advogado constituído e nem 

condições para fazê-lo, após devidamente certificado pelo Meirinho, será 

nomeado defensor dativo. Se necessário for para o cumprimento da 

presente, fica desde já AUTORIZADA a requisição de reforço policial, 

devendo ser procedido na forma da CNGC. INTIME-SE a ofendida e o 

OFENSOR acerca da presente decisão, deixando este último ciente de que 

o descumprimento das determinações aqui constantes importará em 

motivo para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou 

será empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver) . Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual acerca da presente 

decisão (artigo 18, inciso III) para que, eventualmente, possa pugnar o que 

entender de direito. CUMPRA-SE expedindo o necessário. DETERMINO 

QUE SIRVA CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO no que 

couber. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba - MT, 08 

de maio de 2017. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iolanda Valcléria Alves 

de Anhaia Oliveira, digitei.

Itaúba, 20 de fevereiro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48065 Nr: 191-51.2012.811.0096

 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: BENEDITA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209 ambos 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da parte autora, via DJE, acerca do agendamento da perícia médica para o 

dia 17 DE JULHO DE 2018, às 18h00min, a ser realizada pelo médico perito 

nomeado, o Dr. Josefer M. N. Cadore, CRM/MT 7029, nas dependências do 

Edifício do Fórum da Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, 

s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte pericianda 

deverá comparecer a referida perícia munido de laudos médicos e demais 

documentos que se fizerem necessários

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70218 Nr: 479-96.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini & Cia Ltda, Ortencia Sevignani Constantini, 

Fabiano Paulo Constantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Paulo Constantini - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a deprecata de fls. 65/71 foi devolvida à esta 

Secretaria com diligência infrutífera, nos termos da Legislação Vigente e 

do Art. 482, VI e Art. 1209 ambos da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar os Advogados da Parte Exequente, via DJE, para no 

prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70670 Nr: 915-55.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, TFSM, VdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marisa Terezinha Vesz - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as deprecatas de fls. 59/64 foram devolvidas à esta 

Secretaria com diligências infrutíferas, nos termos da Legislação Vigente e 

do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a Advogada da Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89452 Nr: 1271-40.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DORTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1271-40.2018.811.0096 (Código 89452)

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por RAIMUNDO DORTA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à ref.01, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Outrossim, tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 09 de agosto de 2018, às 09h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.

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.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Itaúba, 30 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31764 Nr: 327-27.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007 que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos 

para expedir matéria imprensa com a finalidade de intimar o Requerente, 

na pessoa de seu advogado constituído, para que, caso queira, manifeste 

acerca da impugnação à contestação ofertada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42695 Nr: 295-17.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Jose de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante da suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca 

nomeio para patrocinar a defesa do réu nestes autos o Dr. Renato 

Gonçalves Raposo. Abre-se vista dos autos ao Ministério Público e a 

defesa, sucessivamente, para apresentar os memoriais finais no prazo 

legal. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55236 Nr: 255-64.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Anjos Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Notificada, a ré Maria Aparecida dos Anjos Soares apresentou defesa 

preliminar, por intermédio de advogado constituído.

Ante a existência de prova da materialidade e de suficientes indícios da 

autoria, RECEBO a denúncia ofertada em face de Maria Aparecida dos 

Anjos Soares devidamente qualificada, em todos os seus termos.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 15h30min.

Cite-se a acusada de todo o conteúdo da denúncia e para que compareça 

a audiência designada.

Intime-se a ré, a Defesa, o Ministério Público e as testemunhas indicadas, 

para comparecerem a audiência acima designada, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias caso alguma delas 

resida fora desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48188 Nr: 582-43.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 11 de dezembro de 2018, 

às 13h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 806-15.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 342,02 (trezentos e 

quarenta e dois reais e dois 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).

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 abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 033/2018 Angela Maria Janczeski Goes, Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 86 da Lei 

4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado – COJE) e art. 13 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso do Foro Extrajudicial – CNGCE. RESOLVE: Art. 1º - 

INSTAURAR Correição Ordinária no Foro Extrajudicial da Comarca de 

Jauru/MT, no período de 02/07/2018 a 31/07/2018, das 08h às 11h e das 

13h às 17h. Art. 2º - DESIGNAR os servidores Cláudia de Paula Souza 

Oliveira, Gestora Geral e Joylis Soares, Assessor de Gabinete II, para 

secretariar os trabalhos. Art. 3º - COMUNICAR aos Senhores Tabeliães e 

Oficiais de Registro dos Cartórios do Foro Extrajudiciais desta Comarca. 

Art. 4° - CONVIDAR o presentante do Ministério Público, advogados e 

membros da comunidade para, querendo, acompanharem o trabalho 

correicional, oportunidade em que quaisquer pessoas poderão apresentar, 

por escrito, reclamações e/ou sugestões relacionadas aos serviços 

extrajudiciais. Art. 5º - Publique-se. Encaminhe-se cópia da presente ao 

Conselho da Magistratura e a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, afixando-se no lugar de costume, dando ciência 

aos interessados. Jauru/MT, 12 de junho de 2018. Angela Maria Janczeski 

Goes Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47677 Nr: 668-17.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIVANE DE MIRANDA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edileuza Almeida Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, DECRETO o divórcio de LEIDIVANE DE MIRANDA CUNHA e 

EDILEUZA ALMEIDA MIRANDA, para dissolver a sociedade conjugal e por 

fim aos deveres de coabitação, fidelidade e regime de bens, com base no 

art. 226, § 6º, da Constituição Federal e art. 1571 do Código Civil. (...) 

HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas, uma vez que 

foram quitadas quando da distribuição da ação (fls. 18 e 33/34). Sem 

honorários, por ausência de contraditório.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença.Após, DETERMINO que a Secretaria providencie a expedição 

de:a) MANDADO de averbação a ser encaminhado ao Cartório do Registro 

Civil e Tabelionato, do Distrito de Lucialva, Comarca de Jauru/MT, para que 

se proceda a averbação dos termos da presente sentença, 

observando-se as formalidades de estilo e atentando-se para o fato de 

que a requerente EDILEUZA ALMEIDA MIRANDA, voltará a usar o seu 

nome de solteira, qual seja, EDILEUZA ALMEIDA DA SILVA;b) MANDADO 

de averbação a ser encaminhado ao cartório do 1º Registro de Imóveis da 

Comarca de Jauru/MT, para que se proceda a averbação da partilha 

celebrada entre as partes, nos termos da presente sentença.Por fim, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48025 Nr: 875-16.2018.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANE GONÇALVES GOMES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, DECRETO o divórcio de JOSÉ RONALDO CURVO e 

LUZIANE GONÇALVES GOMES CURVO, para dissolver a sociedade 

conjugal e por fim aos deveres de coabitação, fidelidade e regime de bens, 

com base no art. 226, § 6º, da Constituição Federal e art. 1571 do Código 

Civil. (...) Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as 

partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, incisos I e III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas, uma vez que já foram quitadas quando da distribuição da ação 

( f l s .  3 8 ) .  S e m  h o n o r á r i o s ,  p o r  a u s ê n c i a  d e 

contraditório.INTIMEM-SE.Decorrido prazo para interposição de recurso, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença.Após, 

DETERMINO que a Secretaria providencie a expedição de:a) MANDADO de 

averbação a ser encaminhado ao Cartório do 2º Ofício Notarial e de 

Registro da Comarca de Jauru/MT, para que se proceda à averbação dos 

termos da presente sentença, observando-se as formalidades de estilo e 

atentando-se para o fato de que a requerente LUZIANE GONÇALVES 

GOMES CURVO, voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja, LUZIANE 

GONÇALVES GOMES;b) MANDADO de averbação a ser encaminhado ao 

Cartório do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Jauru/MT, para que se 

proceda à averbação da partilha de bens firmada entre as partes, nos 

termos da presente sentença.Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 11 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45457 Nr: 1712-08.2017.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paróquia Nossa Senhora do Pilar - Diocese de São Luiz 
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de Cáceres, Padre Aguinaldo Assunção Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Certificado o trânsito em julgado e inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as 

providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 08 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14678 Nr: 491-97.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Lino Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35288 Nr: 256-91.2015.811.0047

 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: DERLI CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 12 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14134 Nr: 1146-06.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edna Augusta Lopes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14133 Nr: 1145-21.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma de Souza Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14236 Nr: 48-49.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelio Ferreira Matoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14281 Nr: 93-53.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pinto do Monte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14302 Nr: 114-29.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fidel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14251 Nr: 63-18.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15387 Nr: 1201-20.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AGOSTINHO VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 05 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14282 Nr: 94-38.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Silda Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de junho 

de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48253 Nr: 998-14.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL , natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AO DOUTO JUIZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JAURU - MATO GROSSO. CAMILO DIAS DE OLIVEIRA, 

brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº. 

148682-6 SSP/MT., e do CPF nº. 994.708.531-72, residente e domiciliado, 

na Rua José de Alencar, n. 339, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de 

Jauru/MT., por seus advogados e procuradores legalmente habilitados 
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(doc. incluso), com escritório profissional sito à Avenida Santos Dumont, 

nº. 642, Centro, fone celular nº. (65) 99971–2335 e (65) 99942-5823, 

onde recebem intimações e notificações de estilo, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência, nos termos dos artigos 1.238, Parágrafo Único 

e 1.243, todos do Código Civil, c/c os artigos 218 § 1º., 219, 224, 230, 246 

§ 1º., §2º. e § 3º. e 259, inciso I, todos do Código de Processo Civil, propor 

“AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO” em desfavor da COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente 

encontrando-se em lugar incerto e não sabido, para expor e a final 

requerer o seguinte: DOS FATOS: O Requerente adquiriu a posse mansa e 

pacífica de mais 20(vinte) anos, com todas as benfeitorias existente no 

lote n. 13, da quadra n. 246, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de 

frente por quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00m2 de 

Lourival da Silva, em 29 de maio de 2.014, conforme comprovam com o 

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, Certidão de 

Posse Imobiliária e Certidão de Valor Venal, expedidos pelo Setor de 

Tributos da Prefeitura Municipal de Jauru/MT., (docs. anexos). Figura como 

proprietária da área remanescente do loteamento onde se acha edificada 

a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, de 

17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls.190/224, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Cáceres-MT. A ação de usucapião está sendo requerida 

somente sobre o terreno urbano determinado pelo Lote nº. 13, da Quadra 

nº. 246, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta 

metros ditos da frente aos fundos), situada na Rua José de Alencar, n. 

339, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Jauru/MT., e encontra-se 

dentro dos seguintes limites e confrontações: LOTE N. 13, DA QUADRA N. 

246, COM 600,00 M2, LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: 40,00 metros 

com o Lote 14; LESTE: 15,00 metros com o Lote 04; SUL: 40,00 metros 

com o Lote 12; e OESTE: 15,00 metros para a Rua José de Alencar. Para a 

comprovação dos fatos acima alegados, o Requerente junta à inicial, os 

seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- 

Certidões de Propriedade; d)- Planta do imóvel urbano com o respectivo 

memorial descritivo; e)- Guia de recolhimento da ART do terreno; f)- 

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano; g)- Certidão n. 

11/2013, do Cadastro Imobiliário; h)- Certidão de Valor Venal, expedidos 

pelo Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Jauru; i)- Croquis da 

quadra n. 246; e j)- Comprovantes de recolhimento de Custas e Taxa 

Judiciária. DO DIREITO: O Código Civil manteve as modalidades tradicionais 

da usucapião, ordinária e extraordinária, perfilhando as outras espécies 

de usucapião disciplinadas na Constituição Federal. Houve redução no 

tempo de posse necessário para a usucapião extraordinária, em que 

dispensado título e boa-fé, de vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser 

de dez anos, caso o possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei 

nº. 10.406, de 10.01.2002), em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 

1.243, diz o seguinte: Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 

1.242.......... Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo 

exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus 

antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas 

e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. Os artigos 218 § 

1º., 219, 224, 230, 246 § 1º., §2º. e § 3º. e 259, inciso I, todos do Código 

de Processo Civil. REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Requerente, 

legitimar essa situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, 

respeitosamente, vem requerer a Vossa Excelência se digne em 

determinar: a)- A citação via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da 

Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; b)- A citação dos confrontantes: Lourival da Silva, 

residente na Rua José de Alencar, nº. 339, Bairro Boa Esperança; José 

Pereira Leite, residente e domiciliado na Rua José de Alencar n. 369, 

Bairro Boa Esperança, e Zilma de Souza Deoclécio, residente e domiciliada 

na Cohab Velha, nesta cidade de Jauru/MT., para se manifestarem 

querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; c)- A intimação por 

meios eletrônicos, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, conforme determina o art. 246 e seguintes do 

Código de Processo Civil, que diz o seguinte: “Art. 246. A citação será 

feita: I - ........................ II - ...................... III - ..................... IV - .................... 

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º - Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2º - O 

disposto no § 1º, aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. 1 – DA FAZENDA 

PÚBLICA DA UNIÃO (Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – 

Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78043-180 - Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644 -1877); 

2 – DO ESTADO (Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá-MT.,Tel. (65) 3613-5900); 3 – E DO MUNICÍPIO (Prefeitura Municipal 

de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, para que manifestem 

interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; Tudo para 

que, a final, seja por sentença deste r. Juízo, declarado o domínio do 

Requerente sobre o imóvel urbano, prosseguindo-se, como de direito, até 

final execução, com a transcrição da r. sentença no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca, nos termos do artigo 945 do Código de Processo 

Civil; devendo o mandado ser instruído com a planta e respectivo memorial 

descritivo, para complemento registrário. Protesta-se por provas de todo o 

gênero, especialmente pelo depoimento pessoal dos eventuais 

contestantes, impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de testemunhas 

que serão apresentadas em momento oportuno. Termos em que, com os 

inclusos documentos que a instrui, dando-se à causa para os efeitos 

fiscais o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Pede Deferimento. 

Jauru/MT., 17 de abril de 2.018. CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPÍNDOLA 

Advogada – OAB/MT. 13.836-B RAINÉRIO ESPÍNDOLA Advogado - 

OAB/MT. 3.521-A

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote nº. 13, da Quadra nº. 246, 

medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos 

da frente aos fundos), situada na Rua José de Alencar, n. 339, Bairro Boa 

Esperança, nesta cidade de Jauru/MT., e encontra-se dentro dos 

seguintes limites e confrontações: LOTE N. 13, DA QUADRA N. 246, COM 

600,00 M2, LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: 40,00 metros com o 

Lote 14; LESTE: 15,00 metros com o Lote 04; SUL: 40,00 metros com o 

Lote 12; e OESTE: 15,00 metros para a Rua José de Alencar.

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por CAMILO DIAS DE OLIVEIRA em face de COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, ambos qualificados nos 

autos.Em síntese, o requerente alega que em 29/05/2014, adquiriu a posse 

mansa e pacífica de mais de 20 (vinte) anos, com todas as benfeitorias 

existentes no imóvel localizado no lote 13, quadra nº 246, medindo 15,00 x 

40,00, com área total de 600,00 (seiscentos metros quadrados), situado à 

rua José de Alencar, n. 339, Bairro Boa Esperança, Jauru/MT, tendo 

adquirido de Lourival da Silva, conforme Contrato Particular de Compra e 

Venda de Imóvel Urbano. Ao final, requereu a declaração de aquisição da 

propriedade do bem imóvel usucapiendo descrito nos autos.Preenchidos 

os requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC e não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a 

petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse somente das partes em litígio.CITE(M)-SE por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais interessados e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, 

atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se a 

CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente 

a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido os prazos 

para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem como 
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eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de maio de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de junho de 2018

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48253 Nr: 998-14.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL , natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AO DOUTO JUIZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JAURU - MATO GROSSO. CAMILO DIAS DE OLIVEIRA, 

brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da cédula de identidade RG nº. 

148682-6 SSP/MT., e do CPF nº. 994.708.531-72, residente e domiciliado, 

na Rua José de Alencar, n. 339, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de 

Jauru/MT., por seus advogados e procuradores legalmente habilitados 

(doc. incluso), com escritório profissional sito à Avenida Santos Dumont, 

nº. 642, Centro, fone celular nº. (65) 99971–2335 e (65) 99942-5823, 

onde recebem intimações e notificações de estilo, vem respeitosamente 

perante Vossa Excelência, nos termos dos artigos 1.238, Parágrafo Único 

e 1.243, todos do Código Civil, c/c os artigos 218 § 1º., 219, 224, 230, 246 

§ 1º., §2º. e § 3º. e 259, inciso I, todos do Código de Processo Civil, propor 

“AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO” em desfavor da COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, atualmente 

encontrando-se em lugar incerto e não sabido, para expor e a final 

requerer o seguinte: DOS FATOS: O Requerente adquiriu a posse mansa e 

pacífica de mais 20(vinte) anos, com todas as benfeitorias existente no 

lote n. 13, da quadra n. 246, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de 

frente por quarenta metros ditos da frente aos fundos), com 600,00m2 de 

Lourival da Silva, em 29 de maio de 2.014, conforme comprovam com o 

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, Certidão de 

Posse Imobiliária e Certidão de Valor Venal, expedidos pelo Setor de 

Tributos da Prefeitura Municipal de Jauru/MT., (docs. anexos). Figura como 

proprietária da área remanescente do loteamento onde se acha edificada 

a cidade de Jauru, a COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL, em liquidação, devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, de 

17.11.2006, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Jauru/MT., tendo por registro anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 

16.10.1970, do Livro 08, fls.190/224, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Cáceres-MT. A ação de usucapião está sendo requerida 

somente sobre o terreno urbano determinado pelo Lote nº. 13, da Quadra 

nº. 246, medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta 

metros ditos da frente aos fundos), situada na Rua José de Alencar, n. 

339, Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Jauru/MT., e encontra-se 

dentro dos seguintes limites e confrontações: LOTE N. 13, DA QUADRA N. 

246, COM 600,00 M2, LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: 40,00 metros 

com o Lote 14; LESTE: 15,00 metros com o Lote 04; SUL: 40,00 metros 

com o Lote 12; e OESTE: 15,00 metros para a Rua José de Alencar. Para a 

comprovação dos fatos acima alegados, o Requerente junta à inicial, os 

seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- 

Certidões de Propriedade; d)- Planta do imóvel urbano com o respectivo 

memorial descritivo; e)- Guia de recolhimento da ART do terreno; f)- 

Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano; g)- Certidão n. 

11/2013, do Cadastro Imobiliário; h)- Certidão de Valor Venal, expedidos 

pelo Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de Jauru; i)- Croquis da 

quadra n. 246; e j)- Comprovantes de recolhimento de Custas e Taxa 

Judiciária. DO DIREITO: O Código Civil manteve as modalidades tradicionais 

da usucapião, ordinária e extraordinária, perfilhando as outras espécies 

de usucapião disciplinadas na Constituição Federal. Houve redução no 

tempo de posse necessário para a usucapião extraordinária, em que 

dispensado título e boa-fé, de vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser 

de dez anos, caso o possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei 

nº. 10.406, de 10.01.2002), em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 

1.243, diz o seguinte: Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. Art. 1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 

1.242.......... Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo 

exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus 

antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas 

e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. Os artigos 218 § 

1º., 219, 224, 230, 246 § 1º., §2º. e § 3º. e 259, inciso I, todos do Código 

de Processo Civil. REQUERIMENTOS: Pretendendo, pois, o Requerente, 

legitimar essa situação de fato, para os fins consignados na Lei Civil, 

respeitosamente, vem requerer a Vossa Excelência se digne em 

determinar: a)- A citação via edital, com o prazo de 20(vinte) dias, da 

Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem como de terceiros e 

interessados, para querendo oferecerem contestação, sob pena de 

revelia e confissão; b)- A citação dos confrontantes: Lourival da Silva, 

residente na Rua José de Alencar, nº. 339, Bairro Boa Esperança; José 

Pereira Leite, residente e domiciliado na Rua José de Alencar n. 369, 

Bairro Boa Esperança, e Zilma de Souza Deoclécio, residente e domiciliada 

na Cohab Velha, nesta cidade de Jauru/MT., para se manifestarem 

querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; c)- A intimação por 

meios eletrônicos, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, conforme determina o art. 246 e seguintes do 

Código de Processo Civil, que diz o seguinte: “Art. 246. A citação será 

feita: I - ........................ II - ...................... III - ..................... IV - .................... 

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º - Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2º - O 

disposto no § 1º, aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. 1 – DA FAZENDA 

PÚBLICA DA UNIÃO (Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – 

Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78043-180 - Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644 -1877); 

2 – DO ESTADO (Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá-MT.,Tel. (65) 3613-5900); 3 – E DO MUNICÍPIO (Prefeitura Municipal 

de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, para que manifestem 

interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; Tudo para 

que, a final, seja por sentença deste r. Juízo, declarado o domínio do 

Requerente sobre o imóvel urbano, prosseguindo-se, como de direito, até 

final execução, com a transcrição da r. sentença no Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca, nos termos do artigo 945 do Código de Processo 

Civil; devendo o mandado ser instruído com a planta e respectivo memorial 

descritivo, para complemento registrário. Protesta-se por provas de todo o 

gênero, especialmente pelo depoimento pessoal dos eventuais 

contestantes, impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de testemunhas 

que serão apresentadas em momento oportuno. Termos em que, com os 

inclusos documentos que a instrui, dando-se à causa para os efeitos 

fiscais o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Pede Deferimento. 

Jauru/MT., 17 de abril de 2.018. CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPÍNDOLA 

Advogada – OAB/MT. 13.836-B RAINÉRIO ESPÍNDOLA Advogado - 

OAB/MT. 3.521-A

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por CAMILO DIAS DE OLIVEIRA em face de COMPANHIA 
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COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, ambos qualificados nos 

autos.Em síntese, o requerente alega que em 29/05/2014, adquiriu a posse 

mansa e pacífica de mais de 20 (vinte) anos, com todas as benfeitorias 

existentes no imóvel localizado no lote 13, quadra nº 246, medindo 15,00 x 

40,00, com área total de 600,00 (seiscentos metros quadrados), situado à 

rua José de Alencar, n. 339, Bairro Boa Esperança, Jauru/MT, tendo 

adquirido de Lourival da Silva, conforme Contrato Particular de Compra e 

Venda de Imóvel Urbano. Ao final, requereu a declaração de aquisição da 

propriedade do bem imóvel usucapiendo descrito nos autos.Preenchidos 

os requisitos do art. 319, assim como do art. 320 do CPC e não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a 

petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de 

conciliação não será realizada, quando não se admitir autocomposição. 

Para a configuração da usucapião é necessário o preenchimentos dos 

requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, especialmente o 

animus domini, motivo pelo qual não se admite autocomposição, eis que 

não envolve interesse somente das partes em litígio.CITE(M)-SE por 

EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais interessados e 

desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de revelia, 

atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se a 

CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente 

a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido os prazos 

para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem como 

eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de maio de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de junho de 2018

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48135 Nr: 936-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AO DOUTO JUIZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JAURU MATO GROSSO. ANTONIO MIGUEL DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 

124.295 SSP/MT., e do CPF nº. 202.541.641-53, residente e domiciliado, na 

Av. Mauá, n. 153, Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por seus advogados 

e procuradores legalmente habilitados (doc. incluso), com escritório 

profissional sito à Avenida Santos Dumont, nº. 642, Centro, fone celular 

nº. (65) 99971–2335 e (65) 99942-5823, onde recebem intimações e 

notificações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

nos termos dos artigos 1.238, Parágrafo Único e 1.243, todos do Código 

Civil, c/c os artigos 218 § 1º., 219, 224, 230, 246 § 1º., §2º. e § 3º. e 259, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil, propor “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO” em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS FATOS: O 

Requerente adquiriu a posse mansa e pacífica de mais 14(quatorze anos, 

com todas as benfeitorias existente no lote n. 04, da quadra n. 70, 

medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos 

da frente aos fundos), com 600,00m2 de Geraldo Barbosa, em 12 de 

março de 2.018, lote contínuo a do requerente, conforme comprovam com 

a certidão de posse imobiliária e o contrato particular de cessão de posse 

sobre imóvel urbano (docs. anexos). Figura como proprietária da área 

remanescente do loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, a 

COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, 

devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, de 17.11.2006, do Cartório 

de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jauru/MT., tendo por registro 

anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 

190/224, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT. 

A ação de usucapião está sendo requerida somente sobre o imóvel 

urbano usucapiendo, ou seja o Lote nº. 04, da Quadra nº. 70, medindo 

15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da 

frente aos fundos), situada na Rua 7 de setembro, n. 780, Centro, nesta 

cidade de Jauru/MT., e encontram-se dentro dos seguintes limites e 

confrontações: LOTE N. 04, DA QUADRA N. 70, COM 600,00 m2, DENTRO 

DOS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: 40,00 metros com 

o Lote n. 03; LESTE: 15,00 metros para a Rua 7 de Setembro; SUL: 40,00 

metros com o Lote n. 05; e OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 13. Para a 

comprovação dos fatos acima alegados, o Requerente junta à inicial, os 

seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- 

Certidões de Propriedade; d)- Planta do imóvel urbano com o respectivo 

memorial descritivo; e)- Guia de recolhimento da ART do terreno; f)- 

Instrumento Particular de Cessão de Posse sobre o Imóvel Urbano; g)- 

Certidão de Posse Imobiliária, expedida pelo Setor de Tributação da 

Prefeitura Municipal de Jauru; h)- Foto de uma casa residencial construída 

no lote; e i)- Croquis da Quadra n. 70, com 16 lotes. DO DIREITO: O Código 

Civil manteve as modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e 

extraordinária, perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas 

na Constituição Federal. Houve redução no tempo de posse necessário 

para a usucapião extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de 

vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o 

possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 

10.01.2002), em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 1.243, diz o 

seguinte: Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á 

a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Art. 

1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Art. 1.243. 

O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 

1.242, com justo título e de boa-fé. Os artigos 218 § 1º., 219, 224, 230, 

246 § 1º., §2º. e § 3º. e 259, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Pretendendo, pois, o Requerente, legitimar essa situação de fato, para os 

fins consignados na Lei Civil, respeitosamente, vem requerer a Vossa 

Excelência se digne em determinar: a)- A citação via edital, com o prazo 

de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem 

como de terceiros e interessados, para querendo oferecerem 

contestação, sob pena de revelia e confissão; b)- A citação dos 

confrontantes: Elias José Vicente, residente na Rua 7 de Setembro, nº. 

880, Centro; e Dely Fialho de Campos, residente e domiciliada na Av. 

Brasil, n. 785, Centro, nesta cidade de Jauru/MT., para se manifestarem 

querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; c)- A intimação por 

meios eletrônicos, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, conforme determina o art. 246 e seguintes do 

Código de Processo Civil, que diz o seguinte: “Art. 246. A citação será 
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feita: I - ........................ II - ...................... III - ..................... IV - .................... 

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º - Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2º - O 

disposto no § 1º, aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. 1 – DA FAZENDA 

PÚBLICA DA UNIÃO (Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – 

Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78043-180 - Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644 -1877); 

2 – DO ESTADO (Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá-MT.,Tel. (65) 3613-5900); 3 – E DO MUNICÍPIO (Prefeitura Municipal 

de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, para que manifestem 

interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; Tudo para 

que, a final, seja por sentença deste r. Juízo, declarado o domínio do 

Requerente sobre o imóvel urbano usucapiendo, prosseguindo-se, como 

de direito, até final execução, com a transcrição da r. sentença no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca, nos termos do artigo 945 do Código 

de Processo Civil; devendo o mandado ser instruído com a planta e 

respectivo memorial descritivo, para complemento registrário. Protesta-se 

por provas de todo o gênero, especialmente pelo depoimento pessoal dos 

eventuais contestantes, impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de 

testemunhas que serão apresentadas em momento oportuno. Termos em 

que, com os inclusos documentos que a instrui, dando-se à causa para os 

efeitos fiscais o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). 

Pede Deferimento. Jauru/MT., 16 de abril de 2.018. Cleide Marlena de Avila 

Espíndola Advogada – OAB/MT. 13.836-B Rainério Espíndola Advogado - 

OAB/MT. 3.521

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote nº. 04, da Quadra nº. 70, medindo 

15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da 

frente aos fundos), situada na Rua 7 de setembro, n. 780, Centro, nesta 

cidade de Jauru/MT., e encontram-se dentro dos seguintes limites e 

confrontações: LOTE N. 04, DA QUADRA N. 70, COM 600,00 m2, DENTRO 

DOS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: 40,00 metros com 

o Lote n. 03; LESTE: 15,00 metros para a Rua 7 de Setembro; SUL: 40,00 

metros com o Lote n. 05; e OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 13.

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por ANTONIO MIGUEL DA SILVA em face de COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL.Em síntese, o requerente alega 

que adquiriu a posse mansa e pacífica há mais de 14 (quatorze) anos, 

com todas as benfeitorias existentes, um imóvel localizado no lote 04, 

quadra 70, medindo 15,00 x 40,00, com área total de 600,00 (seiscentos 

metros quadrados), situado na rua 7 de setembro, n. 780, centro, 

Jauru/MT, tendo adquirido de Geraldo Barbosa na data de 12 de março de 

2018. Ao final, requer a declaração de aquisição da propriedade do bem 

imóvel usucapiendo descrito nos autos.Preenchidos os requisitos do art. 

319, assim como do art. 320 do CPC, e não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.Nos 

termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de conciliação não 

será realizada, quando não se admitir autocomposição, haja vista 

abranger interesses de terceiros.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 

(trinta) dias, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, 

bem como os eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do 

CPC), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

contestação, sob pena de revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no 

art. 229, do CPC.Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), 

bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344 do 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Após,volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de maio de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de junho de 2018

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48135 Nr: 936-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS 

SUL DO BRASIL. 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: AO DOUTO JUIZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE JAURU MATO GROSSO. ANTONIO MIGUEL DA SILVA, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 

124.295 SSP/MT., e do CPF nº. 202.541.641-53, residente e domiciliado, na 

Av. Mauá, n. 153, Centro, nesta cidade de Jauru/MT., por seus advogados 

e procuradores legalmente habilitados (doc. incluso), com escritório 

profissional sito à Avenida Santos Dumont, nº. 642, Centro, fone celular 

nº. (65) 99971–2335 e (65) 99942-5823, onde recebem intimações e 

notificações de estilo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, 

nos termos dos artigos 1.238, Parágrafo Único e 1.243, todos do Código 

Civil, c/c os artigos 218 § 1º., 219, 224, 230, 246 § 1º., §2º. e § 3º. e 259, 

inciso I, todos do Código de Processo Civil, propor “AÇÃO DE 

USUCAPIÃO” em desfavor da COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL 

DO BRASIL, em liquidação, atualmente encontrando-se em lugar incerto e 

não sabido, para expor e a final requerer o seguinte: DOS FATOS: O 

Requerente adquiriu a posse mansa e pacífica de mais 14(quatorze anos, 

com todas as benfeitorias existente no lote n. 04, da quadra n. 70, 

medindo 15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos 

da frente aos fundos), com 600,00m2 de Geraldo Barbosa, em 12 de 

março de 2.018, lote contínuo a do requerente, conforme comprovam com 

a certidão de posse imobiliária e o contrato particular de cessão de posse 

sobre imóvel urbano (docs. anexos). Figura como proprietária da área 

remanescente do loteamento onde se acha edificada a cidade de Jauru, a 

COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL, em liquidação, 

devidamente transcrita na matrícula nº. 1074, de 17.11.2006, do Cartório 

de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jauru/MT., tendo por registro 

anterior do loteamento sob o nº. 475-A, de 16.10.1970, do Livro 08, fls. 

190/224, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres-MT. 

A ação de usucapião está sendo requerida somente sobre o imóvel 

urbano usucapiendo, ou seja o Lote nº. 04, da Quadra nº. 70, medindo 

15,00 x 40,00 (quinze metros de frente por quarenta metros ditos da 

frente aos fundos), situada na Rua 7 de setembro, n. 780, Centro, nesta 

cidade de Jauru/MT., e encontram-se dentro dos seguintes limites e 

confrontações: LOTE N. 04, DA QUADRA N. 70, COM 600,00 m2, DENTRO 

DOS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: NORTE: 40,00 metros com 

o Lote n. 03; LESTE: 15,00 metros para a Rua 7 de Setembro; SUL: 40,00 

metros com o Lote n. 05; e OESTE: 15,00 metros com o Lote n. 13. Para a 

comprovação dos fatos acima alegados, o Requerente junta à inicial, os 

seguintes documentos: a)- Procuração; b)- Cópias do RG e do CPF/MF; c)- 

Certidões de Propriedade; d)- Planta do imóvel urbano com o respectivo 

memorial descritivo; e)- Guia de recolhimento da ART do terreno; f)- 

Instrumento Particular de Cessão de Posse sobre o Imóvel Urbano; g)- 

Certidão de Posse Imobiliária, expedida pelo Setor de Tributação da 

Prefeitura Municipal de Jauru; h)- Foto de uma casa residencial construída 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 550 de 714



no lote; e i)- Croquis da Quadra n. 70, com 16 lotes. DO DIREITO: O Código 

Civil manteve as modalidades tradicionais da usucapião, ordinária e 

extraordinária, perfilhando as outras espécies de usucapião disciplinadas 

na Constituição Federal. Houve redução no tempo de posse necessário 

para a usucapião extraordinária, em que dispensado título e boa-fé, de 

vinte para quinze anos, podendo, ainda, ser de dez anos, caso o 

possuidor tenha estabelecido moradia no imóvel, ou realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo. O novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 

10.01.2002), em seus artigos 1.238 e parágrafo único e 1.243, diz o 

seguinte: Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á 

a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 

habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Art. 

1.239.......... Art. 1.240.......... Art. 1.241.......... Art. 1.242.......... Art. 1.243. 

O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos 

antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 

1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 

1.242, com justo título e de boa-fé. Os artigos 218 § 1º., 219, 224, 230, 

246 § 1º., §2º. e § 3º. e 259, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Pretendendo, pois, o Requerente, legitimar essa situação de fato, para os 

fins consignados na Lei Civil, respeitosamente, vem requerer a Vossa 

Excelência se digne em determinar: a)- A citação via edital, com o prazo 

de 20(vinte) dias, da Companhia Comercial de Terras Sul do Brasil, bem 

como de terceiros e interessados, para querendo oferecerem 

contestação, sob pena de revelia e confissão; b)- A citação dos 

confrontantes: Elias José Vicente, residente na Rua 7 de Setembro, nº. 

880, Centro; e Dely Fialho de Campos, residente e domiciliada na Av. 

Brasil, n. 785, Centro, nesta cidade de Jauru/MT., para se manifestarem 

querendo na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; c)- A intimação por 

meios eletrônicos, dos representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, conforme determina o art. 246 e seguintes do 

Código de Processo Civil, que diz o seguinte: “Art. 246. A citação será 

feita: I - ........................ II - ...................... III - ..................... IV - .................... 

V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1º - Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 2º - O 

disposto no § 1º, aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às entidades da administração indireta. 1 – DA FAZENDA 

PÚBLICA DA UNIÃO (Advocacia-Geral da União-Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso, Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 – 

Bairro Jardim Cuiabá - CEP 78043-180 - Cuiabá-MT. Tel. (65) 3644 -1877); 

2 – DO ESTADO (Procuradoria-Geral do Estado – Rua 06, s/nº. Edifício 

Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – CEP 78050-970 – 

Cuiabá-MT.,Tel. (65) 3613-5900); 3 – E DO MUNICÍPIO (Prefeitura Municipal 

de Jauru - Rua do Comércio, nº. 480, Centro, para que manifestem 

interesse ou não na causa, dentro do prazo de 20(vinte) dias; Tudo para 

que, a final, seja por sentença deste r. Juízo, declarado o domínio do 

Requerente sobre o imóvel urbano usucapiendo, prosseguindo-se, como 

de direito, até final execução, com a transcrição da r. sentença no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca, nos termos do artigo 945 do Código 

de Processo Civil; devendo o mandado ser instruído com a planta e 

respectivo memorial descritivo, para complemento registrário. Protesta-se 

por provas de todo o gênero, especialmente pelo depoimento pessoal dos 

eventuais contestantes, impondo-lhes os ônus da sucumbência e rol de 

testemunhas que serão apresentadas em momento oportuno. Termos em 

que, com os inclusos documentos que a instrui, dando-se à causa para os 

efeitos fiscais o valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). 

Pede Deferimento. Jauru/MT., 16 de abril de 2.018. Cleide Marlena de Avila 

Espíndola Advogada – OAB/MT. 13.836-B Rainério Espíndola Advogado - 

OAB/MT. 3.521

Despacho/Decisão: Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA 

proposta por ANTONIO MIGUEL DA SILVA em face de COMPANHIA 

COMERCIAL DE TERRAS SUL DO BRASIL.Em síntese, o requerente alega 

que adquiriu a posse mansa e pacífica há mais de 14 (quatorze) anos, 

com todas as benfeitorias existentes, um imóvel localizado no lote 04, 

quadra 70, medindo 15,00 x 40,00, com área total de 600,00 (seiscentos 

metros quadrados), situado na rua 7 de setembro, n. 780, centro, 

Jauru/MT, tendo adquirido de Geraldo Barbosa na data de 12 de março de 

2018. Ao final, requer a declaração de aquisição da propriedade do bem 

imóvel usucapiendo descrito nos autos.Preenchidos os requisitos do art. 

319, assim como do art. 320 do CPC, e não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.Nos 

termos do art. 334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de conciliação não 

será realizada, quando não se admitir autocomposição, haja vista 

abranger interesses de terceiros.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 

(trinta) dias, aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, 

bem como os eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do 

CPC), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

contestação, sob pena de revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no 

art. 229, do CPC.Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), 

bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344 do 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Após,volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de maio de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 07 de junho de 2018

Danielle de La Fuente Goltara Gil Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-54.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO)

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JAURU 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA AVENIDA RUI BARBOSA, 271, 

CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 Processo n. 

8010070-54.2016.8.11.0047 REQUERENTE: FABIO JUNIOR FERREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

movida por FABIO JUNIOR FERREIRA em desfavor de OI MÓVEL S/A. 

Fundamento e Decido. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes 

de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. 

Aduz a parte autora que teve seu nome inscrito nos órgãos restritivos ao 

crédito, por ato da parte reclamada, não possuindo nenhum débito em 

aberto capaz de ensejar a referida negativação. A parte reclamada 

contestou o pedido, alegando que o débito existe e decorre de 

contratação legítima, cujas faturas não foram adimplidas, o que justificou o 

encaminhamento dos dados cadastrais da reclamante aos bancos de 

dados de consumidores inadimplentes, exercício regular de direito, não 

havendo que falar em dano moral. Após análise percuciente dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 
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que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas em contestar genericamente 

os fatos. A reclamada não anexou contrato, relatório, áudio de ligação, ou 

qualquer documento capaz de comprovar a existência de débitos, sendo 

provas de fácil produção pela requerida. A reclamada afirma a existência 

do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou 

neste sentido. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado aos 

autos que comprovasse a existência ou origem do débito. O que foi 

juntado ao feito foi mera reprodução das telas do sistema de informática. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração de inexistência do débito que ensejou a negativação indevida e 

a reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. O contexto retratado nos 

autos indica postura da ré suficiente para gerar ofensa à honra. Entendo 

que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão a sua dignidade. Via de 

consequência procede à pretensão de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte autora, ao passo que 

inseriu indevidamente o seu nome nos órgãos restritivos e inviabilizou seu 

acesso ao crédito no comércio local, caracterizando o dano moral in re 

ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua ocorrência. Destaco que 

a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de consumo é a de 

que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, 

tem manifestado as Turmas Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A 

inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito 

resulta em ofensa à imagem e reputação, causando desconforto moral 

apto a ensejar compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do 

prejuízo. II – O valor da compensação por danos morais deve ser 

informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza, a extensão do dano, o caráter punitivo da medida e o não 

enriquecimento sem causa da parte ofendida. III - O termo inicial dos juros 

de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes da relação 

contratual é a data da citação. IV – Negou-se provimento ao recurso do 

autor. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.(TJ-DF - APC: 

20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. TELEFONIA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO 

PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA TURMA. SENTENÇA 

REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 

71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/07/2013); De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Ante 

o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para: - 

MANTER A LIMINAR DEFERIDA em exame sumário, id. 5390205. - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo a 

Reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

triplo do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO o 

projeto de sentença, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 23 

de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 480 Nr: 1-09.1992.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UAM, JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada instaurado contra a 

pessoa de UALEN AMÉLIO MENDES sob o fundamento de que sua 

conduta inseria-se na figura delitiva do artigo 121, "caput" c/c Art. 29 do 

Código Penal..

2. À fl. 286, o membro do Ministério Público, titular da “opinio deliciti”, 

pugnou pelo prosseguimento do feito, suspenso pela decisão de fls. 

262/264, uma vez que o réu encontra-se preso na Comarca de Presidente 

Prudente – SP.

3. Considerando as razões expostas, acolho a manifestação ministerial 

retro, reconhecendo que a decisão de fls. 262/264, deve ser revogada, 

retomando prosseguimento a partir desta data, por corolário, o curso do 
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processo e do prazo prescricional.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 480 Nr: 1-09.1992.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UALEN AMÉLIO MENDES, JOÃO MARTINS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta em desfavor 

de UALEN AMÉLIO MENDES sob o fundamento de que sua conduta 

inseria-se na figura delitiva do artigo 121, "caput" c/c Art. 29 do Código 

Penal.

2. À fl. 286, o membro do Ministério Público, titular da “opinio deliciti”, 

pugnou a intimação do acusado para ciência da decisão de pronúncia, 

bem como pelo prosseguimento do feito, suspenso pela decisão de fls. 

262/264, uma vez que o réu encontra-se preso na Comarca de Presidente 

Prudente – SP.

3. Assim, considerando as razões expostas, acolho a manifestação 

ministerial retro, portanto, INTIME-SE o acusado via carta precatória para 

que este tome ciência da decisão de pronúncia.

 4. Ademais, reconheço que a decisão de fls. 262/264, deve ser 

revogada, retomando o prosseguimento a partir desta data, por corolário, 

o curso do processo e do prazo prescricional.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42474 Nr: 588-50.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], determino que digam 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, com alusão ao julgamento antecipado de lide.

3. Após, decorrido o prazo supra assinalado, com ou sem manifestação, 

certifique-se.

 4. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

5. Após, conclusos para deliberações.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 11 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44391 Nr: 1511-76.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSELI PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 e artigo 320, ambos do NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, 

bem como para que seja acostado aos autos documentos que comprove 

de onde vêm os proventos indicados na inicial, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44330 Nr: 1471-94.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o artigo 320, do 

NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos documentos que comprove de onde 

vêm os proventos indicados na inicial, tudo sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44326 Nr: 1467-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 e artigo 320, ambos do NCPC.

2. Desta feita, intime-se o requerente para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos cópia do comprovante de endereço, 

bem como para que seja acostado aos autos documentos que comprove 

de onde vem os proventos indicados na inicial, tudo sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 815-45.2015.811.0048

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LÚCIA PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ - 

OAB:OAB/MT11152, VANDERLEI CHILANTE - OAB:8047
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, TAISE CAROLINA PRADELA ALVES DE ARAÚJO - 

OAB:13.232

 Vistos

1. Diante da juntada de Ref: 165, intimem-se as partes para que se 

manifestem nos autos, requerendo o que entenderem oportuno, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.

 ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38483 Nr: 2343-46.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Eduarda Araújo Silva - 

OAB:23677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO DAS 

PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por MARIA 

APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA-MT., para CONDENAR o requerido ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos 

anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que 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 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas 

custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40144 Nr: 2962-73.2017.811.0048

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADAC, MDLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:17292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo entre as partes (Ref: 8), motivo pelo qual, pugnaram 

por sua homologação.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser deferido o pedido de 

homologação do acordo realizado. Com relação ao reconhecimento, a 

dissolução da união estável e à partilha de bens do casal, manifestou-se 

no sentido da desnecessidade de intervenção ministerial. (Ref: 16).

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, para 

DECLARAR, RECONHECER e ao mesmo tempo DISSOLVER o vínculo de 

união estável havido entre ALESSANDRA DANTAS DOS SANTOS e 

ARNALDO DOS ANJOS COELHO, bem como HOMOLOGO, por sentença, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, no que tange a RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, bem como, GUARDA, PENSÃO E 

VISITAS dos menores.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária Gratuita.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-55.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve prosseguir 

nos termos do acórdão. 2. Intimem-se as partes para que procedam 

quanto a o cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000099-93.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN DIVINO VIGIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do Novo 

Código de Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a 

cópia da precatória de mandado. 2. Após, devolva-se, com os 

cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-75.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. O recurso interposto é intempestivo, conforme o certificado, 

não respeitando o determinado no art. 42, caput, da Lei nº 9.099/95. 2. 

Assim, ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade do 
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recurso, não o recebo. 3. Certifique-se o trânsito em julgado. 4. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-08.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CRISTIANO TAVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-53.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANIR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-56.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENA GONCALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-53.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-46.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o novel artigo 854 do Novo 

Código de Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 854 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, do NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exequente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Com 

a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 
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Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte exequente, 

em dez (10) dias. 5. APÓS A TENTATIVA DE PENHORA, de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira em nome do executado, resultou que em 

consulta direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE SALDO A 

SER PENHORADO nas contas bancárias do executado. 6. Esclareço que 

em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores ínfimos, que não 

justificam a concretização da transferência, conforme dispõe o provimento 

nº 18/2007 da CGJ. 7. Com efeito, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito em 5 dias, sob pena de extinção do feito, conforme dicção 

do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-69.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido contido na petição juntada no ID 13514995, 

para que seja expedido o competente alvará para o levantamento dos 

valores depositados. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor RAFAEL SIMAN CARVALHO, MM. Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Marcelândia Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo 97 da L ei 

Complementar n. 04/90, de 15.10.1990, c/c o Art igo 99, § 1º e 52, XIV da 

Lei 4.964 de 26.12.1985.

 CONSIDERANDO a implantação do Programa eSocial do Governo Federal, 

com vistas a simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais (Escrituração Pública Digital) em todo o país;

 CONSIDERANDO que o Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância 

– SGPI, desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso foi implementado para a atender às exigências do referido 

Programa com relação a todos os colaboradores Credenciados no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que o SGPI, após alimentado pelos credenciados 

necessita de conferência e assinatura eletrônica da certidão de produção 

e consequente envio ao FUNAJURIS para o devido pagamento;

 RESOLVE:

Artigo 1º AUTORIZAR a servidora Milene Batista Ribeiro, matrícula 6372, 

Gestor Geral a efetuar a conferência mensal e assinatura eletrônica das 

Certidões de Produtividade dos Credenciados da Comarca de Marcelândia 

no Sistema de Gestão Integrada da Primeira Instância – SGPI.

 Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

 Publique-se, encaminhando cópia via CIA à Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso

 Marcelândia-MT, 07 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61201 Nr: 1201-91.2012.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO DIVINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76686 Nr: 1324-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO FABONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de revogação de fiança (fl.49), no qual o indiciado vem 

aos autos em consonância com a declaração de hipossuficiência anexa à 

fl.53, requerer a concessão judicial para responder as acusações em 

liberdade, revogando-se a fiança arbitrada.

Em análise ao que consta, verifica-se a presunção da hipossuficiência do 

indiciado, não tendo condições de arcar com valor fixado para responder 

ao processo em liberdade.

Todavia, a relativização da carência financeira deve ser considerada 

neste caso, pois, o requerente/segregado contratou advogado particular 

para representá-lo, indicando que não é completamente hipossuficiente. 

Ademais, o indiciado não juntou aos autos outras provas da 

impossibilidade de pagamento.

Desta forma, considerando que em Juízo, na sua audiência de custódia, o 

indiciado afirmou que ganha aproximadamente R$ 1.200,00 por mês, 

REDUZO o valor anteriormente fixado, para impor ao increpado a 

obrigatoriedade do pagamento da fiança em R$1.908,00 (um mil 

novecentos e oito reais).

Ocorrendo o pagamento, deverá ser IMEDIATAMENTE expedido o alvará 

de soltura, colocando-o em liberdade, ressalvado o caso se por outro 

motivo deva permanecer preso.

Em tempo, considerando a interposição de Recurso em Sentido Estrito às 

fls.26/30 pela acusação, vista ao réu para contrarrazões no prazo de 02 

dias.

Intimem-se.

Igualmente, no prazo acima descrito, deverá a defesa anexar aos autos o 

instrumento de procuração.

À secretaria para que proceda ao tarjamento dos autos, caso o indiciado 

ainda esteja segregado. Após, voltem os autos conclusos para o juízo de 

retratação, bem com a análise dos demais requerimentos.

Cumpram-se.

 Marcelândia/MT, 11 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 2035-21.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, GRAZIELI 

MONSSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

À Secretaria para que solicite informações sobre os ofícios e precatórias 

expedidas.

Defiro o pedido do Ministério Público de item 4. Comunique-se o Juízo 
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criminal de Belém/PA sobre a prisão do denunciado, informando o seu 

verdadeiro nome Elias dos Santos Baia.

Defiro o pedido de item 2 da Defesa. Defiro o pedido de item 6 da Defesa, 

oficie-se o estabelecimento prisional informando o risco de vida do 

denunciado por motivo de sua origem. Determino que seja o denunciado 

transferido para outro estabelecimento prisional, de preferência para o de 

Peixoto de Azevedo, se houver vaga, local onde o denunciado informou 

que não é “controlado” pela facção contrária. Oficie-se o diretor do 

estabelecimento prisional de Ferrugem para que faça a transferência, 

informando a ele que deve guardar o sigilo sobre a verdadeira identidade 

do denunciado.

Com relação ao ofício de fls. 124, informe-se à Politec que deverá, após a 

colheita das digitais do denunciado, proceder com o exame de confronto 

papiloscópico com as presentes nos bancos de dados no Estado do Pará, 

e não Amazonas.

Após o retorno das cartas precatórias, vista as partes para alegações 

finais no prazo legal de forma sucessiva.

Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 11 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46508 Nr: 290-84.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46115 Nr: 1908-98.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IND. DE MADEIRAS LAMINADAS 

CAPINZAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Permaneçam Sobrestados;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71724 Nr: 1730-71.2016.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Industria de Madeiras Laminados Capinzal 

Ltda Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 22, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46356 Nr: 123-67.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CAPELLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 55, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33226 Nr: 1494-71.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADINHO ATLANTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 62, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46159 Nr: 1884-70.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 95, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72168 Nr: 780-28.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAN MACHADO BLANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thameya Lourenço Barbosa 

Silva - OAB:0

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 188, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60726 Nr: 697-85.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON LUÍS FRUTUOSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 98, V, a Secretaria para ato do 

ofício;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47010 Nr: 795-75.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Henrica Borin 

Giordano - OAB:14022-A/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 67960 Nr: 256-65.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA CRUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls.48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42679 Nr: 14-73.1997.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REIS MOREIRA, NIVALDO APARECIDO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B, 

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - OAB:18.488/MT, SAYONARA 

GORETTI BOILCHI - OAB:OAB/MT16.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42678 Nr: 13-88.1997.811.0109

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REIS MOREIRA, NIVALDO APARECIDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI 

- OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B, FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18.488/MT, SAYONARA GORETTI BOILCHI - 

OAB:OAB/MT16.576/O

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49423 Nr: 1248-36.2010.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDO CERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls. 157, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60987 Nr: 971-49.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kariza Danielli Simonetti 

Aguiar - OAB:15.532-MT, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls. 118/120, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47802 Nr: 1586-44.2009.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUCIR PICKLER KNIHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA MACIEL CUIABANO - 

OAB:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.208, conforme requerida(s), após vista 

ao requerido 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47218 Nr: 1006-14.2009.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI ALVICIO VIER HILBIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego LUIZ PASQUALLI - 

OAB:PR 41.932, EGBERTO FANTIN - OAB:35225/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.143, a Secretaria para ato do 

ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71612 Nr: 468-52.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE TEREZINHA ZANELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CLAUDIO DIER DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 1213-37.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JOSÉ BASQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Antunes Segato - 

OAB:13546/MT

 Aguarde-se decisão em processo apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76090 Nr: 1046-78.2018.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PAULA SEDANO GARCIA BASQUERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK ROGIERI DE SOUZA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão(X); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72224 Nr: 807-11.2017.811.0109

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Donizete Giordano, MARIZA BORIN GIORDANO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47185 Nr: 967-17.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GAÚCHO LTDA - ME., ADILSON 

ORNELAS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se o decurso do prazo do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65156 Nr: 327-04.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias promover a 

atualização dos valores, atendido, conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 1498-64.2013.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO BATILANI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Aguarde-se a devolução de Precatória de fls. 344.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64902 Nr: 179-90.2015.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. BORGES DOS SANTOS ME, RICARDO 

APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50180 Nr: 717-13.2011.811.0109

 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: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49963 Nr: 500-67.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68614 Nr: 579-70.2016.811.0109

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO BATILANI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 2256-87.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.R PAZETTO ME, HELENILHA RIBEIRO 

PAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se a devolução de Precatória de fls. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61350 Nr: 48-86.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMA HLIPPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 (07) Intime-se a parte (x_) autora (__) ré, para, em15 dias, manifestar(em)

-se sobre fls. ____;Exceção e pré-executividade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72298 Nr: 852-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 02) Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para sentença

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75045 Nr: 1479-76.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCT, WCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1479-76.2018.811.0111 (Código 75045)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Cibelly Carvalho Torres

Executado: Edilson Gomes Torres Filho

Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC.

Intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de protesto e expedição de mandado de penhora e 

avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para 

garantir a dívida, nos termos do artigo 523, §3º, deferindo-se, desde já, 

remessa de certidão comprobatória da dívida, objeto do presente 

processo, aos órgãos de proteção ao crédito.

Independentemente de penhora ou nova intimação, poderá o executado 

apresentar impugnação, aduzindo em sua defesa as matérias delineadas 

nos incisos do §1º, do artigo 525, Código de Processo Civil, a qual, de 

regra, não impede a prática de atos executivos com os atos 

expropriatórios pertinentes, salvo comprovado dano grave, de difícil ou 

incerta reparação ao executado, e desde que garantindo o juízo (CPC, art. 

525, §6º).

No ato de intimação deverão constar todas as advertências legais.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 11 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75046 Nr: 1480-61.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCT, WCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1480-61.2018.811.0111 (Código 75046)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Cibelly Carvalho Torres

Executado: Edilson Gomes Torres Filho

Vistos em correição.

Recebo a Inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 

3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71325 Nr: 3323-95.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MATIAS NEKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71333 Nr: 3331-72.2017.811.0111

 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: JOÃO CARLOS ORTIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 560 de 714



custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71327 Nr: 3325-65.2017.811.0111

 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: JOSIMAR APARECIDO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59633 Nr: 58-22.2016.811.0111

 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: NILBA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, HERMES FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:13849 / 

MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68153 Nr: 1697-41.2017.811.0111

 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 de Fatima Schaffer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68158 Nr: 1702-63.2017.811.0111

 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: Juscenilda Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 561 de 714



a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66876 Nr: 931-85.2017.811.0111

 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: Doraci Bianchessi Tarca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71268 Nr: 3290-08.2017.811.0111

 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: KLEBS LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas 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, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 11 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59261 Nr: 1734-39.2015.811.0111

 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: Honorino Poletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Processo nº 1734-39.2015.811.0111 (Código 59261)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Jacó Coelho Advogados Associados

Executado: Espólio de Honorino Poletto

Vistos em correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Jacó Coelho 

Advogados Associados em face de Espólio de Honorino Poletto, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, a parte exequente noticiou que formalizou 

acordo com o executado e requereu a extinção do feito (ref.74).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Custas processuais pelo executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 
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OAB:21264/O

 Conforme autorizada nos termos do Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

o presente feito, abrindo vista ao advogado do réu, para, no prazo legal, 

apresentar memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70526 Nr: 2929-88.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN, MdLPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MILANI - OAB:20760, 

MARTA DIAS MILANI - OAB:21471/O

 Processo nº 2929-88.2017.811.0111 (Código 70526)Classe – 

Assunto:Alimentos e GuardaRequerentes:Herick dos Santos Nava e Hebili 

dos Santos NavaRequeridos:Mario Nava e Maria de Lourdes Paglioco 

NavaVistos em correição.Trata-se de Ação de Guarda c/c Alimentos, 

proposta por Herick dos Santos Nava e Hebili dos Santos Nava, menores 

representados por sua genitora, Sra. Silvane Vieira dos Santos, em face 

de Mário Nava e Maria de Lourdes Paglioco Nava, todos qualificados nos 

autos em epígrafe.(...) Isto posto:1 - Acolho o pedido formulado em sede 

de contestação e defiro o chamamento dos avós maternos para 

integrarem o polo passivo dos presentes autos, e determino que a parte 

autora requeira (com indicação do endereço) a citação de todos que 

devam ser litisconsortes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo.2 – Autorizo o levantamento do numerário 

depositado em Juízo, a título de alimentos provisórios, mediante a 

expedição de alvará eletrônico para transferência de valores para a conta 

indicada.3 – Defiro a prorrogação do prazo para realização do estudo 

psicossocial na residência onde se encontram os menores, 

encaminhando, “a posteriori”, relatório circunstanciado.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Matupá (MT), 04 de junho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32571 Nr: 1588-08.2009.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEI ANDRÉ DALMOLIN 

MOTA - OAB:39788

 Processo nº 1588-08.2009.811.0111 (Código 32571)

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: Cilson Simon

Executados: Braz Jorge Rodrigues de Campos e Luiz Carlos Scherer

Vistos em correição.

1 - Nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

a determinação judicial consistente no pagamento dos impostos (IPVA) e 

taxas (licenciamento e seguro DPVAT) e multas do caminhão e da carreta, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao 

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2 - Atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, determino a intimação da 

parte executada para pagar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

referente a multa pelo descumprimento do acordo (item 7), no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e de 

avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 12 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 2714-49.2016.811.0111

 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: JULIA RODRIGUES FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 07 de 

agosto de 2018, às 16 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74642 Nr: 1313-44.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 15h30m, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74710 Nr: 1338-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDS, MPDEDMG, BFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 14h30m, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72428 Nr: 198-85.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DSGS, MJSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 
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Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 04 de 

setembro de 2018, às 13 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74423 Nr: 1209-52.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16h20m, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74140 Nr: 1061-41.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 16 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74185 Nr: 1090-91.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evelise Helena Santiago Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATAM AIRLINES BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ NEGRÃO 

MARCELO - OAB:278108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 15 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74421 Nr: 1207-82.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, JAKSON DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:24.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 14h20m, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74198 Nr: 1099-53.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 14 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74196 Nr: 1097-83.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13h40m, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74195 Nr: 1096-98.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13h20m, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74197 Nr: 1098-68.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Milani Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 14 de 

agosto de 2018, às 13 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 
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Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74263 Nr: 1144-57.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRB, MPDEDMG, LBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 15 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73914 Nr: 922-89.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 15:30 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74320 Nr: 1172-25.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Waldameri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13 horas, a ser realizada pela Conciliadora desta 

Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72508 Nr: 229-08.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEISSMULLER E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que por determinação da MMª. Juíza de Direito desta Comarca, 

Drª. Suelen Barizon, designo a audiência de conciliação para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13 horas e 20 minutos, a ser realizada pela 

Conciliadora desta Comarca.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Designada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72603 Nr: 275-94.2018.811.0111

 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: STDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 275-94.2018.811.0111 (Código 72603)

Classe – Assunto: Divórcio, Alimentos, Guarda e Visitas

Requerente:Silvia Tonato da Silva

Requerido: Márcio Pereira da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Silvia Tonato da Silva 

em face de Márcio Pereira da Silva, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, durante a visita da equipe multidisciplinar do 

Juízo, a requerente informou não possuir mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois reatou o relacionamento com o requerido.

Em simples petição, a causídica ratificou a manifestação da requerente e 

pugnou pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Cancele-se a audiência de conciliação designada.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 15 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 23/2018/DF

O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Nobres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

Considerando o que dispõe a Portaria n.º 429/2017-C.ADM, a qual Institui o 

Marco Regulatório estabelecendo normas gerais sobre a administração do 

patrimônio - bens móveis do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR os servidores Carmelindo Rei da Silva, matricula 4111, 

Charles de Montes Fernandes, matricula 26701, Wanderley Luis Kuhn 

Junior, matricula 30728, para comporem a Comissão Unificada Permanente 

de Inventário Físico e de Bens Inservíveis.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, afixando-se cópia desta no átrio do 

Fórum, remetendo-se ao Departamento de Material e Patrimônio e ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nobres, 23 de maio de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO. Juiz de Direito Diretor do Foro

  

ORDEM DE SERVIÇO 01/2018-DF O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO, JUIZ DE DIRETO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; CONSIDERANDO o 
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princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88); CONSIDERANDO o princípio 

da celeridade, instrumentalidade, racionalidade e economicidade (art. 5º, 

inc. LXXVIII, CF/88); CONSIDERANDO o art. 203, § 4°, CPC, aplicável por 

analogia às leis processuais penais (art. 3°, CPP) CONSIDERANDO que 

ante o rol do art. 203, § 4°, CPC, juntada e vista obrigatória, é meramente 

exemplificativo; CONSIDRANDO, sobretudo o art. 93, inc. XIV, CF/88, 

acrescentada pela EC 45/04; CONSIDERANDO que o despacho que 

determina o cumprimento de Cartas Precatórias cujo ato deprecado 

consiste em citação, intimação e demais atos de mero expediente, não 

apresenta aspecto decisório, pois se trata de atividade meramente 

certificatória de regularidade formal da delegação externa de competência, 

atividade, aliás, irrecorrível; CONSIDERANDO a superveniência do item 

2.7.8.1, da CNGJ-TJMT, incluído pelo Prov. 47/2011-CGJ, o MM. Juiz com 

jurisdição nesta Vara Única. RESOLVE: Art. 1° Nas cartas precatórias, 

cíveis ou criminais, em que o ato deprecado consistir exclusivamente em 

citação, intimação, notificação, penhora e/ou avaliação, a Secretaria da 

Vara/Juizado deverá expedir de imediato mandado de cumprimento, sem 

necessidade de remeter os autos à conclusão do magistrado. § 1° É 

vedado à Secretaria da Vara/Juizado dar cumprimento de cartas 

precatórias que não respeitem os requisitos do art. 354, CPP, nas 

hipóteses de missivas extraídas de processos criminais, ou quando 

presentes as hipóteses elencadas no art. 267, do Código de Processo 

Civil, quando cíveis. § 2° Não presentes os requisitos para cumprimento 

das cartas precatórias, conforme constante do parágrafo anterior, deve a 

Secretaria da Vara promover a remessa dos autos à conclusão. Art. 2° É 

vedado o imediato cumprimento de cartas precatórias cujo ato deprecado 

não esteja dentre aquelas previstos no art. 1° desta Ordem de Serviço. 

Art. 3° Aportando nesta Comarca cartas precatórias cujo ato deprecado 

consista em um daqueles elencados no art. 1° desta Ordem de Serviço, 

deve a mesma ser distribuída pelo setor competente e encaminhada 

diretamente à Secretaria da Vara para cumprimento imediato. Art. 4° Esta 

Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. Dê-se ciência 

do teor desta Ordem de Serviço aos servidores deste juízo, colhendo-se 

as respectivas rubricas. Remetam-se cópias à Corregedoria Geral da 

Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à OAB/MT, com 

nossas homenagens. Nobres, 10 de maio de 2018 Ricardo Nicolino de 

Castro Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67784 Nr: 3146-83.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Marques Godois, Anderson José de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Silo da Conceição Filho 

- OAB:18.061-O/MT, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 21.491/O, 

ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 Número do Processo: 3146-83.2017.811.0030

Código: 67784

decisão

Vistos.

Homologo o pedido de desistência da oitiva da vitima e da testemunha que 

não se fizeram presente, na forma requerida pelo MP.

 Oficie-se solicitando a devolução da Carta Precatória expedida à ref. 76, 

devidamente cumprida, no prazo de 10 dias, consignando tratar-se de réu 

preso.

Com a vinda da missiva, dê-se vista às partes para apresentação das 

alegações finais, primeiro à acusação e depois a defesa.

 Após, conclusos para sentença.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68256 Nr: 108-29.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Lacerda Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Pereira Ribeiro - 

OAB:RO/5869

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro designo a audiência para o dia 24/08/2018, 

às 13h15mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66368 Nr: 2488-59.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heber Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro designo a audiência para o dia 24/08/2018, 

às 15h45mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68757 Nr: 317-95.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vinicuis Nascimento Santos, Marcelo 

Henrique Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Moraes Borges - 

OAB:12430

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro designo a audiência para o dia 24/08/2018, 

às 10h30mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68598 Nr: 259-92.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Igor Lima Silva, Taiura Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando a certidão retro designo a audiência para o dia 24/08/2018, 

às 08h00mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67147 Nr: 2872-22.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adriano Peroza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vani Antônio Ceolin, Pedronila Ceolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:14916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Buss Sonnenberg - 

OAB:5862/MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 
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27/07/2018, às 09h:45min.

 Intime(m)-se, no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual 

faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59846 Nr: 3717-88.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Boamorte Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

27/07/2018, às 08h:15min.

 Intime(m)-se, no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual 

faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19362 Nr: 2019-91.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2019-91.2009.811.0030Cód. 19362DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de execução fiscal.(...)I – DA PENHORA1. Defiro o pedido de 

penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte 

autora. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:Sebastiana Pedrozo 

Silva – CPF: 442.141.971-00.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela 

instituição financeira, determino a transferência para a conta judicial única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 

840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este 

processo.2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo 

legal, ofereçam embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de 

embargos, intime-se o exequente para manifestar.3. Se infrutífero a 

penhora via BACENJUD, desde já defiro o pleito de consulta ao RENAJUD, 

de modo que realize-se a consulta através desse sistema, efetuando a 

restrição judicial em eventuais veículos encontrados. 3.1. Sendo positiva a 

consulta, desde já defiro a penhora. 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o 

executado, para ofertar, se quiser a competente defesa, no prazo 

legal.3.3. Após, intime-se o exequente para que essa indique bens 

passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.4. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o 

item abaixo.II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. Determino o 

arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80. 2. (...)5. O Prazo estabelecido no item 2 

desta decisão inicia-se da data do novo pleito de penhora.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz 

de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13617 Nr: 57-04.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdCdMG-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 57-04.2007.811.0030

Cód. 13617

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

A executada foi citada, à fl. 13, em 02/08/2007.

Pedido de penhora, às fls. 99/101.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Nadir da Silva - CPF: 652.355.179-20.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42569 Nr: 375-74.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 375-74.2013.811.0030

Cód. 42569

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

O executado foi citado, à fl. 32/v, em 08/08/2016.

Pedido de penhora, à fl. 35.

I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Sebastião Valdivino da Silva – CPF: 052.170.753-68.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 
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transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT, _____/_____/2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18976 Nr: 1697-71.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo nº. 1697-71.2009.811.0030

Cód. 18976

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

A executada foi citada, à fl. 80, em 10/02/2011.

Pedido de penhora, às fls. 121/122.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Hilda Nolli, CPF: 513.144.289-34.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17156 Nr: 1899-82.2008.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1899-82.2008.811.0030

Cód. 17156

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

A executada foi citada, à fl. 22, em 08/01/2010.

Pedido de penhora, à fl. 100.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Alicinia Querobina Pedrozo -ME, CPF: 419.944.181-68, CNPJ: 

01.801.643/0001-05.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20893 Nr: 1371-77.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1371-77.2010.811.0030

Cód. 20893

DECISÃO
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 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

A executada foi citada por edital, às fls. 57/58, em 23/08/2016.

Pedido de penhora, às fls. 64/65.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Graciela Friedrich Dias Pedrozo, CPF: 002.459.021-55, CNPJ: 

05.103.555/0001-82.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22868 Nr: 1481-42.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBdMAedRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique Bezerra 

Fonseca - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1481-42.2011.811.0030Cód. 22868DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de execução fiscal(...)I – DA PENHORA1. Defiro o pedido de 

penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte 

autora. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:Jose Carlos da Silva, 

CPF: 110.231.634-20.1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 

512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, 

determino a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei 

Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o 

crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intimem-se 

os executados para que, querendo, no prazo legal, ofereçam embargos. 

2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.3. Se infrutífero a penhora via BACENJUD, 

desde já defiro o pleito de consulta ao RENAJUD, de modo que realize-se a 

consulta através desse sistema, efetuando a restrição judicial em 

eventuais veículos encontrados. 3.1. Sendo positiva a consulta, desde já 

defiro a penhora. 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o executado, para 

ofertar, se quiser a competente defesa, no prazo legal.3.3. Após, 

intime-se o exequente para que essa indique bens passíveis de penhora 

ou requeira o que entender de direito, no prazo legal.4. Destaco que em 

caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item abaixo.II – DO 

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. Determino o arquivamento provisório dos 

autos pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 

6.830/80. (...)5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da 

data do novo pleito de penhora.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40422 Nr: 181-11.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Fonseca Manfrin & Cia 

Ltda - Hosp. Mat. Laura de Vicunã II, Maria Cristina Nasser Manfrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:14.442-B, Danilo Gaiva Magalhães dos Santos - 

OAB:19.493, Felipe Amorim Reis - OAB:12931, Marco Antonio 

Magalhães dos Santos - OAB:12550, Marcos Tulio Fernnades Melo 

- OAB:16291, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo Ministério Público em face de José Carlos da Silva, Fonseca 

Manfrim & CIA LTDA e Maria Cristina Nasser Manfrin, todos qualificados 

nos autos.

 Narra a inicial que o requerido José Carlos da Silva, quando prefeito deste 

município, estaria prestando serviços médicos em favor do segundo 

requerido, o qual era remunerado pelo erário municipal. Pugna, em síntese, 

pela condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade 

administrativa.

 Às fls. 708/709 o pedido liminar foi parcialmente deferido, determinando 

que o requerido José Carlos se abstenha de realizar atendimentos na 

segunda requerida, bem como foi determinada a notificação dos 

requeridos.

 Defesa preliminar do requerido José Carlos, às fls. 715/752.

Defesa preliminar das requeridas Fonseca Manfrin & CIA LTDA e Maria 

Cristina, às fls. 754/762.

Às fls. 777/779 foi determinada a citação dos requeridos, os quais foram 

citados, conforme certidão de fl. 783.

Embargos de declaração interpostos por José Carlos, às fls. 784/788.

Contestação dos demais requeridos, às fls. 790/816.

Os autos foram saneados, às fls. 854/855, oportunidade em que foi 

designada audiência de instrução e julgamento.

 Audiência de instrução e julgamento, à fl. 871.

À fls. 902/913, a requerida Maria Cristina Nasser pugnou para que fosse 

incluso no polo passivo da demanda o Sr. João Antônio da Fonseca.

 O Ministério Público apresentou alegações finais, às fls. 926/934.

É o relatório.

 Em que pese as alegações finais apresentadas às fls. retro, verifico que 

se faz necessária manifestação do agente ministerial quanto ao 

requerimento de fls. 902/913.

 Ademais, constato que há petição pendente de juntada, conforme aviso 

no sistema Apolo.

Assim, proceda com a juntada do documento pendente e, após, abra-se 

vista ao Ministério Público para que se manifeste em relação ao petitório de 

fls. 902/913, no prazo legal.

 Cumprida as determinações acima, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 94 Nr: 7-08.1989.811.0030

 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): Império Mineração Ltda, Industria e Comércio 

de Calcário Cuiabá Ltda, Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda, 
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Ecoplan Mineração Ltda, Mineração Paraná - Com e Ind. de Cal e Calc. 

Ltda., Mineração Primavera Ltda, Mineração Copacel Ltda, Calcário Nobre - 

Ind. e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5.719-B, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:27.323-B/RS, Jatabairu 

Francisco Nunes - OAB:4903, JOALDIR PAULO MUHL - OAB:14573 

PR, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407, Jonadabe dos Reis 

Santiago - OAB:7632, Onofre Roncato - OAB:2147, Rodolfo Cesar 

Vasconcellos Moreira - OAB:8719

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Considerando que os fatos indicados nos autos possui grande relevância 

à vida da população Nobrense, bem como que é sensível o aumento do 

uso de dinamites por parte das empresas de mineração local.

 Considerando que a presente ação tramita há mais de 20 anos e até hoje 

não houve a conclusão da demanda.

 Considerando que a Constituição federal estabelece que todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.

Considerando que o atual código civil estabeleceu que sempre que 

possível o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos.

 Designo audiência de conciliação a ser realizada por este magistrado e as 

partes envolvidas na data de 14/09/2018, às 08h00mim.

Intimem-se, cumpra-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 805-60.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 Processo nº. 805-60.2012.811.0030

Cód. 40951

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

O executado foi citado, à fl. 18/v, em 12/06/2012.

Pedido de penhora, à fl. 28.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Wagner Ataides da Silva, CPF nº: 578.097.986-34.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT, _____/_____/2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41448 Nr: 1384-08.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1384-08.2012.811.0030

Cód. 41448

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

O executado foi citado, à fl. 40, em 26/11/2014.

Pedido de penhora, à fl. 59.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Dhener Hebert Ribeiro – CPF: 567.616.351-87.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 1893-36.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM-M, LdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1893-36.2012.811.0030
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Cód. 41865

DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:

Airton Marques – ME, CNPJ: 14.693.583/0001-98.

Luciana de Almeida Marques, CPF: 882.804.621-04

 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intime(m)-se o(s) executado(s) para que, querendo, no prazo legal, 

apresente manifestação.

 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) executado(s), intime(m)

-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no prazo legal.

3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.

II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOS

Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18552 Nr: 1263-82.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1263-82.2009.811.0030Cód. 18552DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de execução fiscal(...). I – DA PENHORA1. Defiro o pedido de 

penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em nome do(s) executado(s) 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado pela parte 

autora. Para tanto, verifica-se os seguintes dados:Claudete de Almeida, 

CNPJ nº 74.150.194/0001-48 CPF nº: 429.169.411-34.1.1 Aguarde-se, em 

Gabinete, o processamento da ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio 

pela instituição financeira, determino a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este 

processo.2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo 

legal, ofereçam embargos. 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de 

embargos, intime-se o exequente para manifestar.3. Se infrutífero a 

penhora via BACENJUD, desde já defiro o pleito de consulta ao RENAJUD, 

de modo que realize-se a consulta através desse sistema, efetuando a 

restrição judicial em eventuais veículos encontrados. 3.1. Sendo positiva a 

consulta, desde já defiro a penhora. 3.2. Efetivada a penhora, intime-se o 

executado, para ofertar, se quiser a competente defesa, no prazo 

legal.3.3. Após, intime-se o exequente para que essa indique bens 

passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo 

legal.4. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o 

item abaixo.II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS1. Determino o 

arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80. 2. (...).5. O Prazo estabelecido no item 2 

desta decisão inicia-se da data do novo pleito de penhora.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz 

de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 712-73.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 Processo nº. 712-73.2007.811.0030

Cód.14334

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

O executado foi citado, à fl. 61, em 16/10/2008.

Pedido de penhora, às fls. 123/124.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

José Mauricio Borges da Costa, CPF nº: 069.554.258-38.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar, no prazo legal.

3. Destaco que em caso de inércia da Fazenda Pública, cumpra-se o item 

abaixo.

II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42068 Nr: 2143-69.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMdS-M(S, CAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:, Romes Júlio Tomaz- Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2143-69.2012..811.0030

Cód. 42068

DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DA PENHORA
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1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

Carlos Alberto Moraes dos Santos, CPF. 567.943.121-15

Carlos Alberto Moraes dos Santos - ME e outros, 

CNPJ.02.416.775/0001-78

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

3. Se infrutífero a penhora via BACENJUD, cumpra-se, o item abaixo.

II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 2. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

3. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 4. Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT, ____/____/2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 41412 Nr: 1340-86.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMdS-M(S, CAMdS, COA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Fernandes da Silva 

Júnior - OAB:10.259

 Processo nº. 1340-86.2012.811.0030

Cód.41412

DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Nobres/MT.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13783 Nr: 202-60.2007.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdAAB-RSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Vitalino - 

OAB:2937/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45323 Nr: 1166-09.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Ferreira de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antônio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 A ... JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o 

réu AURO FERREIRA DE PINHO, como incurso nas penas do art. 14, caput, 

da Lei 10.826/03.Atento ao disposto no art. 68, caput...Analisando as 

circunstâncias do art. 59 do Código Penal...: a)Culpabilidade: normal à 

espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma 

repressora;b)Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme 

súmula 444 do STJ;c)Conduta social: não há elementos parta 

aferir;d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, 

nada tendo a valorar;e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não 

destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;g) 

Consequências: ...;h)Comportamento da vítima: não se aplica à espécie. À 

vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 

2 (dois) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na 

segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes, incide a 

atenuante da confissão, contudo a pena já se encontra no mínimo legal, 

não sendo possível minorar, nos termos da Súmula 231 do STJ. Assim, ... 

Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, com 

pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no patamar de 1/30 do valor 

do salário mínimo vigente á época do fato.Condeno ainda o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.REGIME 

INICIALAtento ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do 

código penal, FIXO o regime prisional de início aberto, haja vista o quantum 

da pena estabelecido. Defiro o direito de recorrer em 

liberdade.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOPresentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo 

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente 

ao pagamento de um salário mínimo a ser depositado na conta do conselho 

da comunidade da execução penal desta comarca, bem como a prestação 

de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas, a serem 

especificadas em audiência admonitória, na fase de execução da 

pena.DOS BENS APREENDIDOS... DA FIANÇA ...DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 659-77.2016.811.0030

 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: Eliane da Silva Campos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Antonia Celso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Bernardo 

Duzanowski - OAB:20.005-0/MT

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

Proceda com a baixa da restrição do veículo Fiat Strada Adventure CD, 

cor prata, ano/modelo 2011/2012, placa NPE 6243/MT.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 1064-79.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Aparecida Custodia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Winter Junior - 

OAB:7.099/MT, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10236, Leonardo 
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Ferreira da Silva - OAB:18.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 À ref. 20 foi determinada a intimação da requerente para que essa 

trouxesse aos autos prova material contemporânea.

 Manifestação, à ref. 25.

É o relatório. Decido.

Verifico que a autora não cumpriu a determinação de ref. 20, haja vista 

que essa trouxe aos autos cópia de fatura de energia elétrica atualizada e 

fotos da requerente.

Tais documentos não comprovam início de prova material contemporânea.

 Assim, não havendo o cumprimento da determinação anterior, a medida a 

ser imposta é a extinção do processo.

 Pelo exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, I, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo a requerente a gratuidade 

da justiça.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58847 Nr: 3237-13.2016.811.0030

 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: Lucindo Pereira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

 É o relatório. Decido.

Verifico que não há nos autos documentos que comprovem o início de 

prova material contemporânea.

 De acordo com o enunciado 149 da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça, a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.

Neste mesmo sentido é necessária a demonstração de início de prova 

material contemporânea aos fatos, vejamos:

“O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador.” (STJ. AR 1808/SP 3ª Seção Rel. Hamilton Carvalhido 

Rev. Paulo Gallotti Data julgto: 27/04/2005).

No caso dos autos, considerando que a parte autora preencheu o 

requisito etário em 05/12/2016, essa deverá trazer aos autos, como início 

de prova contemporânea, documentos que comprovem a atividade rural a 

partir de 05/12/2011 (ano de implementação das condições 2016 menos 

meses de contribuição exigidos 180).

 Conforme se verifica a parte autora trouxe a certidão de casamento e 

cópia de documentos pessoais ilegíveis.

 Tais documentos não se caracterizam como início de prova 

contemporânea, conforme exposto acima.

 Neste sentido, intime-se o autor para que traga aos autos documentos 

que demonstrem início de prova material, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Proceda com o cancelamento da audiência designada anteriormente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-94.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DASSI (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)

 

Em sendo tempestivo, recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dê-se 

vista a parte contrária para que se manifeste no prazo do 5 (cinco) dias, 

em razão dos efeitos infringentes. Após, remeta-se ao Juiz Leigo. 

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-34.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO (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)

 

Vistos etc. Certifique-se a tempestividade dos recursos. Se tempestivos, 

recebo os recursos no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte contrária para apresentar 

contrarrazões. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte autora de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-56.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS RODRIGUES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773/O (ADVOGADO)

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-23.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000213-23.2017.8.11.0030. REQUERENTE: AURELIO DOS SANTOS 

RIBEIRO REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 
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9.099/95. Fundamento e decido. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e 

tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante 

se observa no termo digitalizado nos autos (Id 11831866). Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-54.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE COSTA DE MIRANDA CORDEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000489-54.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ARLETE COSTA DE MIRANDA 

CORDEIRO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos (Id 

11835006). Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-18.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANDRADE (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000138-18.2016.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDO ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Preliminares. - 

Da Falta de Interesse de Agir. A preliminar arguida pelo reclamado não 

deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do 

direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua rejeição. - Da Prejudicial 

de Mérito. Da Prescrição. Pugna o reclamado pela extinção do feito em 

razão da prescrição, uma vez que a restrição do Bradesco Cartões é 

datada de agosto de 2014 e a ação interposta em novembro de 2016. Sem 

razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem 

prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso houver 

relação de consumo ainda que por equiparação. Ademais, o termo inicial 

para a fluência do prazo prescricional só se inicial com a ciência da parte 

quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, a 

preliminar. Mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO 

C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por FERNANDO ANDRADE em face da BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A, ambos qualificados nos autos. Em síntese, a parte 

reclamante afirma que foi surpreendido com a existência de registro 

negativo, junto à empresa reclamada, no valor de R$ 320,77 (trezentos e 

vinte reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato n. 

032530711000038, data de inclusão 10/08/2014. Alega que desconhece o 

valor cobrado e sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada aduz que a parte 

autora é titular do cartão VISA FÁCIL n. 4096021170376365; que foi 

realizada renegociação de dívida no cartão, e que a mesma já foi quitada, 

visto que não consta saldo devedor em sistema. Alega que a negativação 

se deu no estrito exercício regular do direito ante o inadimplemento do 

autor. Pois bem. Pelo que se vê na contesta, mesmo após quitação da 

dívida (renegociação), foi mantido a restrição comercial. Sendo que a 

baixa da referida negativação, só ocorreu após o protocolo da presente 

demanda (Id 11650593) Assim, adotada contra o consumidor restrição de 

ordem comercial, ou simplesmente não tendo sido ela em prazo razoável 

excluída após o cumprimento da obrigação, há ato ilícito, capaz de 

embasar édito reparatório: CDC, artigo 6º, VI: “ São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; (...)”. Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou 

o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. 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 o reclamado para, em 10 dias, exclusão definitiva do 

reclamante no rol de inadimplentes, relativo ao débito do presente feito; - 

CONDENAR o reclamado ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito 
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[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-51.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000237-51.2017.8.11.0030. REQUERENTE: FLAVIO ANTONIO DE 

ARRUDA 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. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

301,22 (trezentos e um reais e vinte e dois centavos), incluso nos órgãos 

de restrição em 13/07/2014. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, alega que não há que se falar em anulação da dívida, nem tão 

pouco em indenização por danos morais, posto que a inscrição somente 

se deu em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor 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 que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 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 de 

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) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, com relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Pelo exposto, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de 

Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-62.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000482-62.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CLAUDIANO OLIVEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

56,79 (cinquenta e seis reais e setenta nove centavos), incluso nos 

órgãos de restrição em 04/03/2017, contrato n. 058528671000001FI. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, alega que não há que se falar 

em indenização por danos morais, posto que a inscrição somente se deu 

em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, 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 que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

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 
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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 de 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) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000481-77.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JOELSON MURTA DA 

CONCEICAO 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. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Dano 

Moral, proposta por JOELSON MURTA DA CONCEICAO em face da BANCO 

BRADESCO 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$ 377,13 (trezentos e setenta sete reais 

e treze centavos), data inclusão 06/02/2016. Alega que desconhece o 

valor cobrado e 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. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o autor é titular de uma conta corrente aberta junto 

ao banco Reclamado, por meio do qual utilizou o seu limite de cheque 

especial, todavia, não disponibilizou fundos para quitar os valores 

descobertos em sua conta, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Aduz que deixa de juntar nesta 

oportunidade extrato de movimentação da referida conta, em razão do 

sigilo bancário ao qual está obrigado. E por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a contesta, 

comprovando a relação jurídica entre as partes, cópia dos contratos: 

Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Cheque Especial/Crédito Pessoal 

- PF (Id 11634325) e Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal (Id 

11634345), cujas assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica 

aquelas lançadas na procuração e declaração, restando incontroverso a 

relação jurídica entre as partes, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos e/ou extratos bancário 

demonstrando a não utilização do limite especial, ônus que 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. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os 

fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, 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. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000465-26.2017.8.11.0030. REQUERENTE: THIAGO DA SILVA INFANTINO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica 

inexistente. A parte reclamante afirma desconhecer os motivos que 

levaram a inclusão do seu nome junto ao sistema de proteção de credito, 

negando qualquer relação comercial que possa ter justificado a conduta 

da ré, e que a negativação é indevida no valor R$ 93,40 (noventa e três 

reais e quarenta centavos), contrato n. 0000000207870466, com data de 

inclusão em 28/05/2016. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

alega que a contratação dos serviços de TV por assinatura prestados 

pela empresa Ré, oriundas do contrato CLARO TV 021/11662354-1 

referente ao pacote completo nv fácil Fidelidade 2014, contratado em 

03.09.2015, por meio de “tele vendas”, posto que a inscrição somente se 

deu em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, 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. Ocorre que, 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 que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

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 de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Verifico que há outras negativações, 

inclusive preexistente no extrato apresentado, não havendo assim que se 

falar em indenização por danos morais, diante 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.” Por 

fim, 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, e, assim, DECLARO a 

inexistência do débito apresentado pelo reclamante 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 ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000023-60.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JOAO HENRIQUE DE 

CAMARGO ORIBES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 274,29 (duzentos e setenta quatro reais e vinte 

nove centavos), incluso nos órgãos de restrição em 03/12/2015, contrato 

n. 024092881000046FI. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

alega que o autor é titular de uma conta corrente sob o nº 0014222 aberta 

junto ao banco Reclamado, por meio da qual, em data de 20/08/2015, 

pactuou uma renegociação de dívida no valor de R$ 4.660,93 (quatro mil 

seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos), todavia, restou 

inadimplida, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, 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 que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, 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, a 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico a parte Reclamante 

possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, é 

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, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 1.000,00 (um 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. Pelo exposto, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a 

inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte 

reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 
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feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de 

Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-30.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000025-30.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ERLY CONCEICAO DE 

ALMEIDA 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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 100,24 (cem reais e vinte quatro 

centavos), incluso nos órgãos de restrição em 27/03/2016, contrato n. 

0000000205008023. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, 

afirma que as cobranças são referentes aos serviços de TV por 

assinatura prestada pela reclamada oriundas do contrato CLARO TV 

021/11496904-1, referente ao pacote completo essencial Fidelidade 2013, 

contratado via call center (televendas) em 25.07.2015. Alega que a 

inscrição somente se deu em razão de culpa exclusiva do próprio 

consumidor inadimplente 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 que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, 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, a Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Verifico que a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA, preexistente e supervenientes à discutida na presente 

reclamação. Não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante 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.” Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; 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. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-89.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000034-89.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CLEONICE FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 Prescrição. Pugna o reclamado pela extinção do feito em razão da 

prescrição, uma vez que as restrições do Bradesco Cartões se deram em 

14/10/2013, 05/10/2013 e 05/10/2013 e a ação interposta em 30/01/2017. 

Sem razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC 

tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso 

houver relação de consumo ainda que por equiparação. Ademais, o termo 

inicial para a fluência do prazo prescricional só se inicial com a ciência da 

parte quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito, 

a preliminar. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados 

nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar restrição nos importes de R$ 240,41 

(duzentos e quarenta reais e quarenta e um centavos), contrato n. 

CT71029044104, data de inclusão em 14/10/2013; de R$ 248,78 (duzentos 

e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), contrato n. 

4590600134444020, data de inclusão em 05/10/2013 e de R$ 325,95 

(trezentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos, contrato n. 

5215090015294011, data de inclusão em 05/10/2013. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, afirma que a Reclamante é titular do 

cartão de crédito VISA FACIL sob o nº 4096 XXXX XXXX 6483, bem como 

dos cartões de crédito sob o nº 4590-6001-3444-4020 e 

5215090015294011, por meio dos quais foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando as inscrições de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 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, 
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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 que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, 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 dos débitos é medida que se impõe. De outro norte, a 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico que a parte 

Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, preexistentes 

e supervenientes à discutida na presente reclamação. Não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante 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.” Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência dos débitos mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente aos débitos do 

presente feito; 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. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-74.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000035-74.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CLEONICE FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Prescrição. Pugna o reclamado 

pela extinção do feito em razão da prescrição, uma vez que a restrição do 

Bradesco se deu em 23/09/2013 e a ação interposta em 31/01/2017. Sem 

razão a parte ré. O prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem 

prevalência sobre o previsto no art. 206 do CCB/2002, se no caso houver 

relação de consumo ainda que por equiparação. Ademais, o termo inicial 

para a fluência do prazo prescricional só se inicial com a ciência da parte 

quanto ao evento danoso, conforme teoria da actio nata est. Rejeito a 

preliminar. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados 

nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 371,61 (trezentos e 

setenta e um reais e sessenta um centavos), contrato n. EC71029044104, 

data de inclusão em 23/09/2013. Em suma, a reclamada, em sua peça de 

defesa, alega que não há que se falar em anulação da dívida, nem tão 

pouco em indenização por danos morais, posto que a inscrição somente 

se deu em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor 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 que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 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 dos débitos é medida que se impõe. De outro 

norte, a Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, 

preexistentes e supervenientes à discutida na presente reclamação. Não 

havendo assim que se falar em indenização por danos morais, diante 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.” Pelo exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito mencionado na 

inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; 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. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-59.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000036-59.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CLEONICE FERREIRA LIMA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 Incompetência do Juizado Especial. 

Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo 

por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas existentes nos 

autos se mostram suficientes para a elucidação da questão. Mérito. 
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Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto 

de justificar restrição nos importes de R$ 720,00 (setecentos e vinte 

reais), contrato n. 000000172056764, data de inclusão em 01/09/2013. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que o débito se refere 

ao contrato de financiamento nº 30410 – 000000172056764 firmado pela 

parte autora na data de 20/03/2013 no valor de R$ 24.347,00 a ser quitado 

em 48 parcelas, com o objetivo de adquirir o veículo VOLKSWAGE 

VOYAGE (G5/NF) (TF) - ANO 2009/2009 - PLACA KAR4212 - CHASSIS 

9BWDB05U09T198328, que restaram inadimplidos, ocasionando as 

inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta cópia do contrato de PROPOSTA 

DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS 

/ CONDIÇÕES ESPECÍFICAS Nº 49801979 (Id 11424053), cujas 

assinaturas, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica aquelas lançadas 

na procuração, declaração e termo de audiência de conciliação, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que 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. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, bem 

como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Tuliane Patrice Franchi Barros Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-98.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE IZABEL OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000014-98.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CLEIDE IZABEL OJEDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa 

plausível da sua ausência, consoante se observa no termo digitalizado 

nos autos (Id 11840114). Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-52.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000030-52.2017.8.11.0030. REQUERENTE: QUEILA DE ALBUQUERQUE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. As partes firmaram 

acordo em audiência de conciliação e requerem a sua homologação (Id 

11839968). Pelo exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO da transação 

celebrada pelas partes e com fundamento no artigo 487, inciso III, "b", do 

NCPC/15, decido pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

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. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-83.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE IZABEL OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000015-83.2017.8.11.0030. REQUERENTE: CLEIDE IZABEL OJEDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 580 de 714



REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato e tampouco 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos (Id 11839592). Diante da contumácia da 

parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-90.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MANOEL DA SILVA (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000215-90.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NILSON MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta pelo reclamante em desfavor da 

reclamada, ambos qualificados nos autos. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 129,29 (cento e vinte nove reais e vinte nove 

centavos), contrato n. 0209049738, data de inclusão 12/04/2015. Em 

suma, a reclamada, em sua peça de defesa, alega que não há que se falar 

em indenização por danos morais, posto que a inscrição somente se deu 

em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. No caso em 

tela, a reclamada apresentou anexo à defesa, Termo de Adesão, 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanência por Beneficio e 

cópia do documento de identidade (Id 11218256), com a assinatura, que 

alega pertencer à parte autora, enquanto de outro lado, a parte autora, em 

sede de impugnação, sustenta que não celebrou contrato que constitui o 

débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, bem como impugna pela 

divergência na assinatura constante no referido contrato. Em detido 

exame, verifica-se visivelmente divergência na semelhança das 

assinaturas se comparadas ao documento de identidade, procuração, 

declaração e termo de audiência de conciliação. Ademais, desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a discrepância nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não 

procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência dos débitos é medida que se impõe. De outro norte, a 

Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Verifico a parte Reclamante 

possui outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são 

supervenientes 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 outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, são levados em consideração para fixação do 

quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

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 a Reclamada para, 

em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes 

relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento no 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 ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula 

n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-97.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LUZ MONTALVAO (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000221-97.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JOSIANE LUZ MONTALVAO 

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. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pelo reclamante em 

desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. Em síntese, 

sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto 

de justificar restrição no importe de R$ 110,56 (cento e dez reais e 

cinquenta e seis centavos), data de inclusão 07/11/2015. A reclamada, em 

sua peça de defesa, afirma que a Reclamante é titular do cartão de crédito 

VISA FÁCIL sob o 4096 0194 1061 1666, por meio do qual foram 

contraídos débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando as inscrições 

de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, 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 
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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 que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

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, a Reclamante cumulativamente 

requer a condenação de indenização por danos morais, sob o fundamento 

de que seu nome foi indevidamente inserido no cadastro de proteção ao 

crédito. Verifico a parte Reclamante possui outras anotações junto ao 

SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes 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 outros apontamentos posteriores, como no presente caso, são levados 

em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 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 a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 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 ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.
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Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO ESTEVAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)
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(REQUERIDO)
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ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000512-97.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NARCISO ESTEVAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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. Trata-se de Ação de Exclusão de Inserção Indevida de Nome 

em SPC – Serasa c/c Antecipação Parcial de Tutela c/c Danos Morais 

formulada por Narciso Estevão de Arruda em face de Móveis Gazin/Gazin 

Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição nos importes de R$ 

130,46 (cento e trinta e seis reais e quarenta seis centavos), contrato n. 

8.231731.3.0, data de inclusão em 22/06/2017. Em suma, a reclamada, em 

sua peça de defesa, afirma que a relação comercial existiu e se deu 

através da compra realizada em 30/01/2017 de um Celular Samsung 

Galaxy J105 Mini Dual Chip - PRETO – QUADRIBAND; que o autor quitou 2 

(duas) parcelas das 5 (cinco) pactuadas no importe de R$ 130,45, e ficou, 

portanto, inadimplente em relação ao restante do título, ocasionando a 

inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco 

teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A 

reclamada apresentou com a contesta cópia documento de identidade (Id 

11744727), foto do autor (Id 11744733) e contrato de venda assinado (Id 

11744719), cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica 

aquela lançada no termo de audiência de conciliação (Id 11852580), 

restando incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido 

as parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e 

CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas no contrato (Id 11744719) e ata de audiência de 

conciliação (Id 11852580), o que dispensa aludido recurso, mesmo sob o 

argumento em sede de impugnação que o autor é analfabeto. 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 que 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. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da 

inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-37.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA DAIANE DA SILVA DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000516-37.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NAIRA DAIANE DA SILVA 

DAMACENO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS 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. Trata-se de Ação de Exclusão de Inserção Indevida de Nome 

em SPC – Serasa c/c Antecipação Parcial de Tutela c/c Danos Morais 

formulada por Naira Daiane da Silva Damaceno em face de Móveis 

Gazin/Gazin Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

ambos qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que afirma não 

possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição nos importes de R$ 

79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), contrato n. 

8.203183.10.0, data de inclusão em 22/09/2016. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, afirma que a relação comercial existiu e se deu 

através da compra realizada em 23/09/2015 de um CONJUGADO GAZIN 

ELEGANCE 48cmX1, 88mX88cm AUX BOM E SUPORTE BEDIN SAT 14" A 

85" PAREDE SEM INCLINAÇÃO; que o autor quitou 07 (sete) parcelas das 

10 (dez) pactuadas no importe de R$ 79,90, e ficou, portanto, inadimplente 

em relação ao restante do título, ocasionando a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta cópia documento de pessoal, comprovante de residência (Id 

11744283), declaração de rendimento de autônomo (Id 11744275) e 

contrato de venda assinado (Id 11744272), cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, constata-se idênticas aquelas lançadas na procuração, 

declaração e termo de audiência de conciliação, restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que 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. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-52.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA DAIANE DA SILVA DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000515-52.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NAIRA DAIANE DA SILVA 

DAMACENO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Relatório dispensado. 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. Trata-se de ação de anulação de contrato c/c 

antecipação parcial de tutela c/c danos morais formulada por Naira Daiane 

da Silva Damaceno em face de Claro S/A – Embratel Telecomunicações, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez 

que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de justificar restrição nos 

importes de R$ 119,49 (cento e dezenove reais e quarenta e nove 

centavos), contrato n. 0000000235798676, data de inclusão em 

27/10/2016. A parte reclamada, em sua peça de defesa, alega que a parte 

autora contratou os serviços de serviços de TV por assinatura, contrato 

CLARO TV 021/08900702-7 referente ao pacote Bco Essencial TLC DTV 

2014, contratado em 19.11.2014; requer quebra sigilo da linha telefônica 

(65)99627-7734, aduz que é o numero que o autor realiza contato com a 

ré; requer quebra de sigilo de conta bancária, e que o mesmo não adimpliu 

com suas obrigações, acarretando 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 que prove 

a existência de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da 

dívida, 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 de indenização por danos morais, 

sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente inserido no 

cadastro de proteção ao crédito. Por fim, verifico que há outras 

negativações preexistentes no extrato apresentado, não comprovados 

pela parte autora a ilegitimidade das inscrições, não havendo assim que se 

falar em indenização por danos morais, diante 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.” Por 

fim, quanto ao pedido contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a 

inexistência de débito da Requerente em favor da Requerida. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL 
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PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexistência do débito apresentado pelo reclamante, objeto da presente 

demanda, e DETERMINAR 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 ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-58.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000534-58.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NATALINA PEREIRA DE LIMA 

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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

550,03 (quinhentos e cinquenta reais e três centavos), incluso nos órgãos 

de restrição em 10/08/2017, contrato n. 482275011000068EC. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, alega que não há que se falar em 

indenização por danos morais, posto que a inscrição somente se deu em 

razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, 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 que prove a existência de relação contratual 

entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 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 de 

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) mostra-se 

eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 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 pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-43.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000535-43.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NILTON JOSE DE PINHO 

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. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, ambos 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

40,96 (quarenta reais e noventa e seis centavos), incluso nos órgãos de 

restrição em 21/08/2014, contrato n. RE02282794109. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, alega que o autor o débito é referente 

à renegociação de dívida com contrato n. 3 253600903 celebrado em 

06/02/2014, que foi dívida em 08 parcelas, posto que a inscrição somente 

se deu em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, e 

por assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar 

em indenização por danos morais, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o 
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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 que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, 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 de 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) mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 

pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto 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 pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada; - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o 

nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do 

presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 

54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em custas e 

honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO 

NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do 

Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-06.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILVAN COSTA ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000046-06.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NILVAN COSTA ESPINDOLA 

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 se confunde com 

o mérito e com ele será analisada Mérito. Trata-se de ação declaratória de 

negativa de débito c/c ação de indenização por danos morais e materiais 

por ato ilícito c/c pedido de tutela antecipada inaudita altera pars, para 

exclusão do nome do promovente dos órgãos de restrições ao crédito – 

SERASA, SPC e CDL, proposto por Nilvan Costa Espindola em face de 

Ativos S/A, CIA Securitizadora Créditos Financeiros, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

766,33 (setecentos e sessenta seis reais e trinta e três centavos), incluso 

nos órgãos de restrição em 03/05/2014, contrato n. 73333808. 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. 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 a 

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 do Reclamante, cabia à parte reclamada comprovar a 

regularidade dos débitos e a existência de relação jurídica entre as partes 

(Reclamante e BANCO DO BRASIL), apresentando o contrato que originou 

o débito, devidamente assinado, ônus do qual não se desincumbiu. A 

apresentação, tão somente do contrato de cessão de crédito, não é capaz 

de comprovar a relação jurídica entre o Reclamante e Reclamada, nem 

mesmo a origem do débito. 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. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Entretanto, 

verifico que há outras negativações preexistentes no extrato 

apresentado, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante 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.” Por fim, em relação à litigância de 

má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, 

do livre exercício do direito constitucional de ação. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida, e, assim, DECLARO a inexistência do débito 

apresentado pelo reclamante, 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 ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-22.2017.8.11.0030
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Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA DAIANE DA SILVA DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000517-22.2017.8.11.0030. REQUERENTE: NAIRA DAIANE DA SILVA 

DAMACENO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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. Trata-se de 

ação de anulação de contrato c/c antecipação parcial de tutela c/c danos 

morais formulada por Naira Daiane da Silva Damaceno em face de 

Losango Promoções de Vendas Ltda, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, uma vez que afirma não possuir débitos 

legítimos a ponto de justificar restrição nos importes de R$ 165,18 (cento e 

sessenta e cinco reais e dezoito centavos), contrato n. 

003020039190328P, data de inclusão em 30/07/2016. Em suma, a parte 

reclamada alega que não cometeu ato ilícito e que não estão presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Aduz que apenas realizou 

cobrança dos valores contratados. Pois bem. A reclamada apresentou 

com a contesta contrato (COMPROVANTE DE DÉBITO) - Id 11742701, cuja 

assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se idênticas aquelas lançadas 

na procuração, declaração e documento pessoal, restando incontroverso 

a contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, 

o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao 

rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que 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. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Por fim, 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. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e 

o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO 

Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-07.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT0010875A (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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000518-07.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ODAIR JOSE DO CARMO 

REQUERIDO: VIVO 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 de anulação de contrato c/c antecipação parcial 

de tutela c/c danos morais formulada por Odair José Carmo em face de 

Vivo S/A – Telefonica Brasil, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Noticia a parte requerente que nunca possuiu telefone móvel da operadora 

VIVO na modalidade pós-pago, pois sempre utilizou telefones pré-pagos, 

porém, teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma 

vez que afirma não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no 

importe de R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e sete 

centavos), incluso nos órgãos de restrição em 14/10/2016, contrato n. 

2143644768. Em suma, a reclamada, em sua peça de defesa, alega que o 

autor é titular da linha 65 999895226, conta n. 2143644768; que a linha foi 

primeiramente contratada na modalidade pré-pago e, posteriormente 

habilitada na modalidade pós-pago, posto que a inscrição somente se deu 

em razão de culpa exclusiva do próprio consumidor inadimplente, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, não há que se falar em 

indenização por danos morais, 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 que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, 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 de indenização 

por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. A parte reclamante, na inicial, 

não comprova que a restrição comercial preexistente efetivada no seu 

nome e CPF é indevida, concluindo-se que a restrição comercial imposta 

pela parte reclamada não trouxe nenhum prejuízo à parte reclamante. 

Diante disto, não há o 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.” Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação 
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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 pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; 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. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-05.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000544-05.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JESSICA GOMES RODRIGUES 

REQUERIDO: HORING & CIA LTDA - EPP 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 ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por JESSICA GOMES RODRIGUES em face da HORING 

& CIA LTDA - EPP, ambos qualificados nos autos. Em síntese, a parte 

reclamante afirma que foi surpreendido com a existência de registro 

negativo e que desconhece o valor cobrado, junto à empresa reclamada, 

no valor de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), data de 

inclusão em 19/01/2015. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte 

reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de uma compra no valor 

de R$ 908,10 (novecentos e oito reais e dez centavos), contudo, após 

desconto concedido de 30% (trinta por cento), ficando sua dívida no valor 

base de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais do reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito, e por 

assim, afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria 

concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada 

apresentou com a contesta pedido assinado (Id 11854018), cuja 

assinatura, mesmo a olhos leigos, constata-se idêntica aquelas lançadas 

na procuração, declaração e no termo de audiência conciliação, restando 

incontroverso a contratação, não tendo o reclamante adimplido as 

parcelas contratadas, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Ademais, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Novo Código de 

Processo Civil. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que 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. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do 

art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Com relação ao pedido contraposto, 

este deve ser acolhido haja vista a existência de débito da Requerente em 

favor da Requerida, tão somente no valor discutido, objeto da demanda. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Ainda nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

OPINO ainda pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido contraposto da 

reclamada, para condenar a parte reclamante ao pagamento de seu débito 

pendente no importe apresentado de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e 

quatro reais), referente ao débito negativado, devendo a importância ser 

atualizada monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto, 

ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva 

cobrança. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-13.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000537-13.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JOSIMAR XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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. Preliminares. - Da Ausência de Comprovante de Endereço. No que 

diz respeito à preliminar de ausência de documentos indispensável, tal 

pedido não merece 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. - Da Ausência de Comprovante Original de Negativação. A 

preliminar arguida pela reclamada se confunde com o mérito e com ele 

será analisada Mérito. Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada, uma vez que desconhece o 

débito, muito menos contratou os serviços da empresa reclamada a ponto 

de justificar a restrição no importe de R$ 150,87 (cento e cinquenta reais e 

oitenta e sete centavos), contrato n. 0218553783, incluso nos órgãos de 
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restrição em 06/03/2016. Em sede de defesa, a reclamada afirma que 

autora contratou os serviços da operadora e não adimpliu com 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. No caso em tela, a parte autora sustenta que não celebrou 

contrato que constitui o débito cuja declaração de inexistência do débito 

pretende, enquanto, de outro lado, a reclamada apresentou contrato (Id 

11945561), em anexo a defesa, com a assinatura que alega pertencer à 

parte autora. Em detido exame, verifica-se visivelmente divergência na 

semelhança das assinaturas se comparadas ao documento de identidade, 

procuração, declaração e termo de audiência de conciliação. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

discrepância nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. A parte 

reclamante, na inicial, não comprova que a restrição comercial 

preexistente efetivada no seu nome e CPF é indevida, concluindo-se que a 

restrição comercial imposta pela parte reclamada não trouxe nenhum 

prejuízo à parte reclamante. Diante disto, não há o 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.” Em relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Pelo exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do 

débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada; - 

DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante 

do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; 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. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-95.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000538-95.2017.8.11.0030. REQUERENTE: JOSIMAR XAVIER DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Incompetência do Juizado Especial. 

Rejeito a preliminar arguida em sede de impugnação de incompetência de 

juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma 

vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C POR DANOS MORAIS proposta pelo 

reclamante em desfavor da reclamada, ambos qualificados nos autos. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto 

de justificar restrição nos importes de R$ 94,23 (noventa e quatro reais e 

vinte e três centavos), contrato n. 032981851000016FI, data de inclusão 

em 16/05/2015. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o reclamante é titular de uma conta corrente aberta junto ao 

banco Reclamado, por meio do qual contratou a utilização de limite de 

cheque especial, todavia, o mesmo não disponibilizou fundos para quitar 

dos valores descobertos em sua conta. Aduz que o valor negativado, 

corresponde aos encargos gerados pela utilização do limite para cobrir os 

valores em aberto em sua conta corrente, que o encaminhamento dos 

dados cadastrais da reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito, e por assim, afirma 

não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o 

suposto dano ocorresse. Pois bem. A reclamada apresentou com a 

contesta cópia: extrato bancário (Id 11928219); Proposta de Abertura de 

Conta de Depósito “Pessoa Física”, Cartão de Assinatura, documento 

pessoal (Id 11928226); Termo de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa 

Física – Bradesco Expresso (Id 11928237), cujas assinaturas, mesmo a 

olhos leigos, constata-se idêntica aquelas lançadas na procuração, 

declaração e termo de audiência de conciliação, restando incontroverso a 

contratação, não tendo o reclamante adimplido as parcelas contratadas, o 

que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol 

de inadimplentes. Ademais, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Novo Código de Processo Civil. Comprovada a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que 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. 

Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou seu 

débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Novo Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa – art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. TULIANE PATRICE 

FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-35.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIL PAULINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIZANGELA MARIA CARDOSO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000154-35.2017.8.11.0030. REQUERENTE: ADEVAIL PAULINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ELIZANGELA MARIA CARDOSO - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A 

parte autora requer a desistência da presente demanda (Id 12079348). Em 

audiência de conciliação, a parte reclamada concorda com o pedido de 

desistência formulado pelo reclamante (Id 12132865). Pelo exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários (art. 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/90. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juíz de Direito

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43531 Nr: 576-87.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), da data designada da 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 14H00MIN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 932-87.2015.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

60,00 (sessenta) reais, para cumprimento do mandado expedido, 

referente à citação e intimação dos requeridos, por meio da Central de 

Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35182 Nr: 512-82.2015.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MURALHA LTDA, José Brito 

dos Santos, Laura Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

90,00 (noventa) reais, para cumprimento do mandado expedido, referente 

à citação e intimação dos requeridos, por meio da Central de Pagamento 

de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40680 Nr: 959-02.2017.811.0031

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rafaela Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que INTIMO o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB n.º 

14.783, da r. sentença proferida nos autos, a seguir transcrita:" Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução de seu 

mérito, à luz do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Translade-se 

cópia do acórdão jungido ao ref. 42 para a guia de execução penal. Isento 

de custas e honorários. Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40236 Nr: 770-24.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA & KATIKA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), Dr RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A e Dra CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS – OAB/MT 13.994-A, para manifestar acerca das 

correspondências - aviso de recebimento - juntadas nos autos.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47565 Nr: 1291-40.2014.811.0009

 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: JOSIAS JOSÉ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46797 Nr: 54-19.2014.811.0090

 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: ODILO VALENSUELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46203 Nr: 551-67.2013.811.0090

 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: JOÃO VALENTIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:OAB/MT 12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37828 Nr: 376-10.2012.811.0090

 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: JOÃO FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a(o) advogado(a) do(a) requerente para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-15.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA COELHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 13h15 min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-52.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MIRANDA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-22.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

HUDIESLEN CAZARI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-52.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MIRANDA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-07.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-89.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WELLINGTON MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 15h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-74.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente acerca da audiência de 

conciliação redesignada para o dia 26 de junho de 2018, às 15h30min.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63890 Nr: 32-55.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanildo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 63890 - Autos n. 32-55.2014.811.0091

 Vistos, etc.

Considerando-se o petitório de fls. 74/75 dos autos, suspendo o feito até 

27 de dezembro de 2018, nos termos do art. 10, da Lei n. 13.340/2016.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente a manifestar-se no prazo de 

05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70670 Nr: 967-27.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Paranorte LTDA, Ricardo Bianchin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Grandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 70670 - Autos n. 967-27.2016.811.0091

 Vistos, etc.

Diante do descumprimento da transação, bem como de que houve a 

penhora, avaliação e a nomeação de fiel depositário (fls. 44/46), intime-se 

o exequente para atualizar o valor do débito, bem como para requerer o de 

direito no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente pessoalmente 

para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70344 Nr: 740-37.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. DE JESUS SOUZA & CIA LTDA ME, 

Nelson Rodrigues de Souza, Eliane Michael de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70344 - Autos n. 740-37.2016.811. 0091.

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 116, intime-se a parte autora para requerer o que 

de direito no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o autor pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64904 Nr: 867-43.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. Ribeiro Rodrigues - ME, Roziane 

Rodrigues Ribeiro, Josimar Sorte Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 64904 - Autos n. 867-43.2014.811.0091

Vistos, etc.

Diante da petição de fl. 83, intime-se a exequente para, no prazo de 15 

dias, informar se houve a satisfação do débito.

Ressalte-se que o silêncio será interpretado como quitação integral do 

débito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73862 Nr: 1118-56.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Falco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73862 - Autos n. 1118-56.2017.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 14h10.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73882 Nr: 1129-85.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Carlos Christianini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73882 - Autos n. 1129-85.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 13h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62484 Nr: 632-13.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oripi José Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62484 – Autos n. 632-13.2013.811.0091

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62232 Nr: 388-84.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Domingos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62232 - Autos n. 388-84.2013.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 

de setembro de 2018, às 16h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63692 Nr: 1567-53.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Roberto Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63692 - Autos n. 1567-53.2013.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que houve a tentativa de citação por carta (fls. 12 e 15) e 

por mandado (fls. 20 e 29), considerando a certidão negativa do Sr. Oficial 

de Justiça, cite-se a parte executada por edital, com o prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 256, I, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo sem manifestação do executado, intime-se o 

exequente para indicar bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 1296-05.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EMdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74188 - Autos n. 1296-05.2017.811.0091. Vistos, etc. 

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Inicialmente, à vista da 

certidão de fl. 34, determino a exclusão de Karolina de Souza Silva, já que 

não regularizada sua representação processual. Assim, com fundamento 

no art. 1584 do Código Civil, CONCEDO a guarda provisória de LUIZ FELIX 

SOUZA SILVA e GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA SILVA à genitora, ora 

requerente, EVA MOREIRA DE SOUZA LIMA. Em relação ao pedido de 

fixação de alimentos provisórios, tenho que deve ser deferido. Entretanto, 

pondero que não consta dos autos qualquer comprovante de renda do 

requerido. Destarte, atento ao binômio “necessidade e possibilidade”, fixo 

os alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, totalizando o quantum de R$286,20 (duzentos e oitenta e 

seis reais e vinte centavos), qual deverá ser depositado pelo requerido 

até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta a ser informada pela parte 

autora, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias. Intime-se a parte autora para informar, no prazo de 05 

dias, a conta bancária para os depósitos. Considerando os princípios da 

economia e celeridade processual, bem como de que o requerido reside 

no Estado de Goiás, deixo de designar audiência de conciliação. Assim, 

cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para consignar proposta de acordo. 

Não havendo interesse na conciliação, o requerido deverá apresentar sua 

resposta, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Ritos, 

voltando-se os autos conclusos para designação de audiência de 

Instrução e Julgamento. Cite-se e intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 08 de 

junho de 2018. Bruno César Singulani França Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67206 Nr: 531-05.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacleto e Toniazzo Ltda - ME, Jose Carlos 

Alves Anacleto, Marcelo Cezar Toniazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67206 – Autos n. 531-05.2015.811.0091

Vistos, etc.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido formulado pelo exequente, para realizar 

consulta de eventuais endereços do executado por meio do sistema 

Infojud.

Sendo assim, os autos permanecerão no gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do requerido.

Com as informações sobre eventuais endereços encontrados, expeça-se 

mandado de citação, com as advertências legais.

Por outro lado, restando infrutífera a localização de endereço ou negativa 

no cumprimento dos mandados, desde já, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73216 Nr: 768-68.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Biazotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73216- Autos n. 768-68.2017.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 15h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73864 Nr: 1120-26.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Garcia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73864 - Autos n. 1120-26.2017.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 14h50.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 1502-24.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Fritzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA NOMEADA ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA: "Vistos em correição.Tendo em vista o ofício n. 

253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, dando conta da 

impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça nas audiências 

agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois responde, também, pela 

comarca de Apiacás nestes mesmos dias, redesigno a audiência para o 

dia 09 de outubro de 2018, às 17h20.Proceda-se as intimações 

necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69931 Nr: 471-95.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Severiano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Danilo Giacobo, Luzmarina Bavaresco, 

Argemiro Somensi, Margareth Boeira Bertusso Somensi, Ademir João 

Somensi, Lorete Somensi, Benedito José da Silva, Sonia Maria Ayres 

Berlandi e Silva, Sebastião Wenceslau Salgueiro Gomes, Oficial Notário e 

Registrador do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Santa Rita do 

Araguaia - GO, Oficial Notário e Registrador do Cartório de Notas de 

Chapada dos Guimarães - MT, Oficial Tabelião e Notário do Cartório de 

Notas do Município de Laranjeiras do Sul - PR, Oficial e Registrador do 

Cartório de Registro de Imóveis do Município de Alta Floresta - MT, Maria 

Francisca Salgueiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O, Thiago da Cunha Bastos - OAB:279.784 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, DEFIRO o pedido e determino bloqueio e suspensão das 

matrículas imobiliárias 7.053, 7.054, 7.055, 7.056, 7.057 e 7.113 do Serviço 

Notarial e Registral de Alta Floresta/MT.INDEFIRO, portanto, os demais 

pedidos de antecipação de tutela, mormente porque não restaram 

comprovados nos autos os requisitos de perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo já que ficam suspensas as matrículas 

impugnadas.OFICIE-SE ao Serviço Registral de Alta Floresta/MT para que 

se abstenham de praticar atos de registro nas matrículas nº 7.053, 7.054, 

7.055, 7.056, 7.057 e 7.113 por força desta decisão e ao 6º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT dando-lhe ciência e 

anotando-se na matrícula nº 592 acerca desta decisão, já que as 

matrículas bloqueadas derivam-se dela.Analisando os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos.Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 12/09/201, às 

13h30min.Cite-se os réus, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhados de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62180 Nr: 335-06.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lima 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): JOSÉ LIMA DA SILVA, Cpf: 20444087915, 

Rg: 892.301, Filiação: Maria Francisca de Lima e Antônio Silva Neto, data 

de nascimento: 25/01/1952, brasileiro(a), natural de Mirante do 

Paranapanema-SP, 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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 306 , Lei de nº. 9503/97 do Código Penal (CP).

D e s p a c h o :  C ó d i g o  6 2 1 8 0  -  A u t o s  n . 

335-06.2013.811.0091DespachoVistos em correição.Cumpra-se o contido 

às fls. 51. Assim, tendo em vista que foram frustradas as tentativas de 

localização do réu, cite-se por edital com prazo de 15 dias, nos termos 

dos arts. 361, 363 § 1°, e 364 e seguintes do Código de Processo Penal, 

observando as formas legais.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 16 de maio de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60158 Nr: 1424-35.2011.811.0091

 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: Valdecir Gonçalves, Valdecir Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira de Almeida, José Luis 

Teixeira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:OAB/MT 16.889, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, Manoel Luiz de Lima - 

OAB:OAB/MT 3.397, SALVADOR PERES PERES - OAB:OAB/MT 6.440-B, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:OAB/MT 3.735

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60795 Nr: 628-10.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB/MS 

8.506 A

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61071 Nr: 904-41.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT, Valdir Pereira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Mendes Barranco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62241 Nr: 397-46.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Castilho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65064 Nr: 993-93.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaci Barbosa Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 1038-92.2017.811.0091

 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: Elizabeth Lingnau, Israel Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Lima da Silva, Jossimar Lima da Silva, 

Paulo de Tal, Sergio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40851 Nr: 590-32.2011.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NTdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37675 Nr: 790-10.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdOP(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37037 Nr: 157-96.2009.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCMP, JFP, SGR, JFP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdOP(E, EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 37.420, 

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35499 Nr: 1540-80.2007.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Machado de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Sebastião dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Riely 

Camilo Bordini OAB/SP 387986 para que, no prazo máximo e improrrogável 

de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única 

da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74845 Nr: 1678-95.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elison do Espírito Santo Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Edson 

Campos de Azevedo OAB/GO nº 37.420 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73450 Nr: 916-79.2017.811.0091

 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: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Edson 

Campos de Azevedo OAB/GO nº 37.420 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67208 Nr: 533-72.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apuy Madeiras LTDA, Gilson Silveira, Arion 

Silveira, Rui Zilário Silveira, Gilmar Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Hugo 

Leon Silveira para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69371 Nr: 160-07.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68953 Nr: 1684-73.2015.811.0091

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66718 Nr: 240-05.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 389-69.2013.811.0091

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC-, MdNMV-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41471 Nr: 1209-59.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Lourdes Esper Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Monte Verde - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:OAB/MT 8.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39897 Nr: 1629-98.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Althaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39513 Nr: 1244-53.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAB, EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30738 Nr: 594-16.2004.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eron da Silva Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, José Jesus Assunção - OAB:3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

Dr.Fernando Luis Verissímo OAB/MT nº 14.357 para que, no prazo máximo 

e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 1411-36.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitomar Tiago Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Eron da Silva Lemes Junior - OAB:16101-O, 

Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Eron da 

Silva Lemes OAB/MT nº 8.358-B para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 13-30.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Fortes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Eron da 

Silva Lemes OAB/MT nº 8.358-B para que, no prazo máximo e 
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improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60787 Nr: 620-33.2012.811.0091

 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: Nelvair Tolentino dos Santos, Edileusa Borborema 

Tolentino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Zoccoli Neto (Espólio), Eliane Luiz da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ovídio Iltol Araldi - OAB:7974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 620-33.2012.811.0091, Protocolo 

60787, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 62233 Nr: 389-69.2013.811.0091

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC-, MdNMV-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Vistos em cooperação,

Com base no dever de consulta, determino a intimação dos municípios 

requeridos para manifestação no prazo sucessivo de 5 dias acerca do 

documentos de fls. 119/119-v, iniciando pelo Município de Nova Monte 

Verde.

Cumpra-se, com urgência (meta 02).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60775 Nr: 608-19.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60891 Nr: 724-25.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60955 Nr: 788-35.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61064 Nr: 897-49.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloana Salete Passarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61068 Nr: 901-86.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saulo de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR 8.123

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61795 Nr: 1280-27.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 401-83.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62281 Nr: 438-13.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Maria da Conceição Telva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62290 Nr: 447-72.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André da Silva Farias, Cleonice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62523 Nr: 666-85.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimar Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62524 Nr: 667-70.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ina Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 766-40.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62763 Nr: 1369-50.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana dos Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63127 Nr: 1172-61.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenir Aparecida Anunciato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65480 Nr: 1341-14.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 1916-22.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Produtiva Ind C I E P Agropecuários Ltda, 

Wilhan Jorge Lemes Moreira, Fredenilza Mendes de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66341 Nr: 36-58.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Alves de Souza Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 812-58.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 1142-55.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Casturina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado, Alessandra de 

Oliveira Cavalheiro Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69935 Nr: 473-65.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69952 Nr: 485-79.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolindo Augusto de Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adroaldo Rosa Sorgatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72303 Nr: 174-54.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76214 Nr: 489-48.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Apiacás - MT - Vara Única, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Hernandes Ferreira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60546 Nr: 379-59.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJ, Tereza Lepechacki Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60508 Nr: 341-47.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alvaro Arquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60503 Nr: 336-25.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ribeiro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60491 Nr: 324-11.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vieira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60489 Nr: 322-41.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Saraiva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41008 Nr: 747-05.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40014 Nr: 1746-89.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32574 Nr: 1153-36.2005.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Florentino de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Florentino de Mello (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Thiago 

Alves de Souza Melo OAB/MT 13.964 para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37035 Nr: 150-07.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37035 - Autos n. 150-07.2009.811.0091

 Vistos, etc.

Diante da dissonância dos valores apresentados, encaminhem-se os 

autos ao contador judicial para que apresente cálculos, tal como previsto 

na Lei nº 11.960/2009 e no Manual de Cálculos da Justiça Federal/CJF 

134, e com a observância do que consta do título executivo.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos do 

juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltando-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35972 Nr: 427-57.2008.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Ruiz Matsura (Centro 

Empresarial Paiaguás) - OAB:OAB/MT-9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Código 35972 - Autos n. 427-57.2008.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento no feito requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, intime-se a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 05 dias, manifestar interesse no feito, sob pena de extinção.

Por fim, determino a alteração da classe processual na capa dos autos e 

no sistema apolo, devendo constar como ação de depósito, conforme já 

determinado à fl. 61.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77262 Nr: 1041-13.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edizio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77262 – Autos n. 1041-13.2018.811.0091.

 DECISÃO

Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

As tutelas de urgência – cautelares e satisfativas – fundam-se nos 

requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Analisando 

os autos observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória, porquanto não há demonstração de 

urgência ou de risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, não havendo o cumprimento do perigo de dano (art. 300 do 

CPC), INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no 

prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61252 Nr: 1085-42.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio José de Paula, Andrea Brustolin Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 61252 - Autos n. 1085-42.2012.811.0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que superado o prazo para a suspensão do feito 

requerido às fls. 51/52, intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 15 dias, devendo informar se houve a quitação do débito, ou não 

havendo, requerer o de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 08 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 1878-05.2017.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clava Forte Brasil Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA-ME, Rosinaldo Cavalcante de Morais, Isaac Eliel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75163 - Autos n. 1878-05.2017.811. 0091. Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o embargante, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. Assim, 

é assente na jurisprudência que não basta simples declaração da parte de 

que não possui condições financeiras para custear o processo; é 

necessário que comprove tal alegação. No caso, os autos não foram 

instruídos com documentos probatórios do alegado estado de pobreza da 

pessoa jurídica, de modo que não há qualquer outro documento que 

demonstre a alegada condição de falta de recursos da pessoa jurídica 

embargante. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza 

claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas 
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que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e 

qualquer pedido de assistência. Por outro lado, verifica-se que o 

Embargante não atribuiu valor à causa. Desta forma, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, apresentando 

o valor da causa, nos termos do artigo 292, e incisos do CPC, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Outrossim, intime-se o embargante para, 

em igual prazo, emendar a inicial, trazendo aos autos documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321 e 918, II, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71831 Nr: 1773-62.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clava Forte Brasil Industria e Comercio de 

Madeiras LTDA-ME, Rosinaldo Cavalcante de Morais, Isaac Eliel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71831 - Autos n. 1773-62.2016.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Diga o autor no prazo de 15 (quinze) dias acerca das certidões de 

fls.38/39.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66287 Nr: 1974-25.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTTILI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA., Jardel Antonio Sottili, JACIR ANTONIO SOTTILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66287 - Autos n. 1974-24.2014.811. 0091.

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a garantia ofertada pelo executado foi recusada pelo 

exequente, e à míngua de informações pormenorizadas sobre os bens 

indicados, tenho que o acolhimento dos bens ofertados à penhora 

poderão trazer prejuízos ao exequente, sobretudo em razão da ordem de 

preferência do art. 835, §3º do CPC.

Assim, o juízo os rejeita, devendo a execução seguir com os atos de 

expropriação, já que não houve a oposição de embargos à execução, ao 

passo que não há notícias do adimplemento da obrigação.

Antes, contudo, intime-se a parte exequente para trazer aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a matrícula do imóvel cujo exequente pretende 

penhorar e o demonstrativo atualizado do débito, porquanto a penhora 

recairá sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Tendo o autor atendido a determinação do parágrafo anterior, proceda na 

forma determinada às fls. 74/75, dando-se continuidade à execução 

forçada, penhorando-se o imóvel dado em garantia, lavrando-se o 

respectivo auto ou termo.

Anote-se que recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-60.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – ATO ORDINATÓRIO Decorrido o 

prazo para comprovação do cumprimento voluntário da sentença, 

impulsiono os autos para intimação da parte Reclamante para, no prazo, 

de 10 dias, manifestar-se nos autos requerendo o que direito, sob pena de 

arquivamento. Não satisfeito o débito, a parte deverá solicitar a execução 

juntando a planilha atualizada. Nome do Usuário: Janice Schroeder 

Matrícula 24381 Documento assinado digitalmente

Comarca de Nova Ubiratã

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31938 Nr: 569-13.2008.811.0107

 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: Cláudio Gall

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S\A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192, LUCIANO 

SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT, Zilton Mariano de Almeida - 

OAB:6934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grasiela Elisiane Ganzer - 

OAB:10032MT, Guilherme Ribeiro Martins - OAB:180599, Júlio 

Cézar de Carvalho Júnior - OAB:10032MT, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO - OAB:4482/MTou 21593, SALOLI PAZ GALBIATI - 

OAB:17308/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTER: VISTOS, em correição. 

Feito em ordem. Em atenção ao postulado nas fls. 136/138, consigno que 

já foi confeccionado alvará de levantamento para a parte exequente, 

utilizando a conta n. 1000118770533, conforme anexo. Ademais, 

ressalta-se que os valores excedentes outrora bloqueados já foram 

desbloqueados, com se vê nas fls. 114/117. Ao prosseguimento, 

cumpra-se a decisão de fl. 126. Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79023 Nr: 314-09.2018.811.0106

 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: Alessandra Giangiardi Guidi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Dalla Lourenço Ruiz 
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Costa - OAB:SP 27884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO parcialmente o pedido liminar formulado pela parte 

embargante, para determinar a RETIRADA da restrição de circulação do 

veículo objeto da lide, mantendo apenas a restrição quanto à transferência 

do bem, sem prejuízo de posterior reanálise e modificação desta decisão 

em caso de alteração dos fatos.Recebo os embargos, para discussão, 

determinando a suspensão do processo principal somente quanto ao bem 

embargado. Certifique-se nos autos principais.Cancelada a CONSTRIÇÃO 

TOTAL JUDICIAL, expeça-se MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em 

favor do embargante.Após, cite-se a parte embargada, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentem defesa, conforme art. 679, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 207-96.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal do Araguaia Comércio Atacadista de 

Produtos Alimentícios Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Verifico que a não consta nos autos a resposta quanto a 

citação/intimação da parte requerida, conforme carta de citação expedida 

às fls. 219. Portanto, AGUARDE-SE o retorno do AR.

II. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada do substabelecimento.

III. Em seguida, RETORNEM os autos conclusos para deliberação.

IV. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79048 Nr: 327-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Valderi Tirloni, Delosmar Alecir Correa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 DISPOSITIVODesse modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1000,00 , nos termos do art. 85, §8°, 

do CPC.Translade-se cópia desta decisão para os autos da execução em 

apenso (Cód. 71431).Transitada em julgado e nada mais havendo, 

proceda-se a baixa e o arquivamento, com as respectivas anotações, 

averbações e comunicações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78928 Nr: 250-96.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 deverá ser entregue em cartório pelo menos vinte (20) dias antes da 

referida audiência. Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta 

centavos), limite máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 

de maio de 2007, do Conselho da Justiça Federal.V. Desde já formulo os 

quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que o 

impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa desta lesão? 3)- O(a) 

periciando(a) é portador de incapacidade laborativa que impede o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência? 4)- Qual a causa 

desta incapacidade? 5)- Desde quando remonta a incapacidade? 6)- Qual 

o grau de incapacidade para o trabalho: a)- definitiva/irreversível? b)- 

temporária? c)- parcial? d)- total? 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?VI. Agendada a data da perícia, 

CIENTIFIQUEM-SE as partes da data, horário e local, devendo a parte 

autora comparecer munida de seus documentos pessoais e exames 

médicos, laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do 

perito. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em cinco dias.VII. 

INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, trazendo suas 

testemunhas independentemente de intimação. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72099 Nr: 309-26.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Chaveiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para justificar nos autos o motivo do não 

comparecimento para perícia na data e horário acordado, ou requer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78806 Nr: 188-56.2018.811.0106

 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: Jaime Araujo Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Abertura de Inventário Por Arrolamento proposta por JAIME 

ARAÚJO BARROS.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/20.

Plano de partilha amigável apresentado na exordial, sendo que, os valores 

que se encontram na conta do falecido serão divididos entre o requerente 

e a esposa do falecido.

Postulada a nomeação do inventariante, senhor JAIME ARAÚJO BARROS, 

filho do falecido, e a homologação do plano de partilha.

É o relato. Fundamento.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nomeio como inventariante o senhor JAIME ARAÚJO BARROS, qualificada 

na exordial (artigo 660, inciso I, do CPC), posto que filho do “de cujus” – 

fls. 09.

 Notifique-se o Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do disposto nos artigos 659 

e 663 do NCPC, inclusive sobre a possível homologação de plano da 

partilha.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 1018-08.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Pereira dos Passos

 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:

 Vistos.
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Decisão->Determinação.

Verificam-se divergências entre os valores apresentados pelo exequente 

(fls. 163/165) e executado (fls. 176/177), destarte, para o fim de 

esclarecimentos quanto aos cálculos apresentados pelas partes, entendo 

conveniente a realização de cálculo pela contadora judicial.

Ante a divergência entre os valores apresentados pelo exequente e 

executado, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para efetivação 

dos cálculos, tendo por base os dados apresentados no cálculo fls. 

176/177, retificando apenas o índice de juros, conforme folha 134, e a 

CORREÇÃO MONETÁRIA, que deverá levar em conta o MANUAL DE 

CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL aplicável à época.

 Nestes casos, a jurisprudência tem se firmado no sentido de remeter os 

autos à contadoria judicial para apurar o verdadeiro montante a ser 

adimplido pelo devedor, sendo este cálculo o prevalente, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. 

CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA. NECESSIDADE. Havendo expressiva 

diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, é prudente enviar 

os autos para o contador do juízo, a fim de que seja apurado o quantum 

realmente devido. V.V. (TJ-MG 107020202711780041 MG 

1.0702.02.027117-8/004(1), Relator: OTÁVIO PORTES, Data de 

Julgamento: 02/12/2009, Data de Publicação: 26/02/2010)”

 Assim, DETERMINO a REMESSA dos autos à Contadora Judicial, a fim de 

que proceda a novo cálculo.

 Após, com a juntada dos cálculos aos autos, sem nova conclusão, 

INTIMEM-SE as partes para que manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpridas as determinações acima, com ou sem as manifestações, 

VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76230 Nr: 767-72.2016.811.0106

 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: Valdir de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Concessão de prestação Continuada/LOAS c/c 

Tutela Antecipada proposta por VALDIR DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

 DETERMINO, em termos de prosseguimento do feito:

I. A realização de estudo socioeconômico junto à requerente, a ser feito 

pela Assistente Social do juízo, respondendo aos quesitos apresentados 

pelas partes. O requerido já apresentou os quesitos (fls.34/34,verso), 

intimem-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

os quesitos.

II. Entregue o estudo, manifestem-se as partes em cinco dias.

III. Em seguida, retornem os autos para deliberação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73589 Nr: 238-87.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. de Jesus & Cia Ltda - EPP, Rinaldo Pereira 

de Araújo, Anísio de Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus, Lucilene 

Oliveira Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 I. Certifique-se a secretaria se já foi juntada a procuração da advogada 

subscritora de fls. 55 e 65, em relação aos requeridos.

II. Verifico que não constam nos autos as respostas quanto as intimações 

dos requeridos, conforme cartas expedidas às fls. 59/63. Portanto, 

AGUARDE-SE o retorno dos AR’s.

III. Em seguida, RETORNEM os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75799 Nr: 519-09.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walber Willian da Silva Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO BATISTA DE 

MORAIS - OAB:GO 8.459, Nafhayra Rízzea de Castro Portilho - 

OAB:GO 50.012

 Vistos, etc.

I. INTIME-SE a parte requerente para se manifestar da petição de fls. 

82/83, no prazo de 10 (dez) dias.

II. Em seguida, concluso o feito para deliberação.

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76858 Nr: 178-46.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Renan Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O executado, citado e intimado pessoalmente da penhora e avaliação 

realizada às fls. 20/22, se manteve inerte.

Sendo assim, e não havendo questões pendentes de decisão, 

HOMOLOGO A AVALIAÇÃO efetivada à folha 22 e DETERMINO que se 

proceda à lavratura de auto de adjudicação dos bens descritos às fls. 22 

e a expedição da respectiva carta de adjudicação (bem móvel) e ordem de 

entrega (bem móvel), conforme previsto no art. 877, §1º, do CPC .

INTIME-SE o exequente quanto ao teor desta decisão.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77204 Nr: 381-08.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAdM, ÍAMdM, Thais Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Moreira de Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Considerando o esgotamento das vias buscadas para localização do 

executado nos sistemas de pesquisa do Poder Judiciário, DEFIRO o pedido 

de fls. 40.

II. EXPEÇA-SE edital de citação do executado, nos termos do artigo 256, I, 

§3º do CPC, com prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar a advertência 

da nomeação de curador especial em caso de revelia (art. 257, III e IV do 

CPC).

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75696 Nr: 452-44.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TON, GBdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido de fls. 43 e DETERMINO a renovação da carta 

precatória expedida para citação do requerido, devendo o Sr. Oficial de 

justiça observar e, se necessário, aplicar o disposto no artigo 252, caput, 
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do CPC .

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73428 Nr: 162-63.2015.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando a intenção das partes em regularizar a guarda da criança 

na forma de guarda compartilhada, INTIMEM-SE as partes para informarem 

no prazo de 15 (quinze) dias qual será a residência do menor.

II. Após, vistas ao Ministério Público.

III. Em seguida, concluso o feito para deliberação.

IV. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 453-63.2015.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNL, EdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iandra Santos Morais - OAB:MT 

16.051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessé Candini - OAB:MT 

8.036

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor da advogada nomeada, 

conforme determinado às fls. 46.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos novamente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71094 Nr: 347-72.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRdAF, ESFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de fl. 59 e DETERMINO a expedição de ofício com cópia 

do acordo e da sentença homologada e transitada em julgado, para que o 

CRI desta urbe retifique o protocolo 5671 junto à matrícula do imóvel nº 

1069.

Comunicado o cumprimento, ARQUIVEM-SE os autos novamente.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78491 Nr: 63-88.2018.811.0106

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, RECEBO a petição inicial.

 INTIME-SE a equipe multidisciplinar do juízo para a realização de estudo 

psicossocial no domicílio do pretendente, no prazo de 20 dias.

O referido relatório deverá ser elaborado a partir de dados coletados no 

ambiente social do requerente, residência, bairro, vizinhança, devendo 

conter a descrição e análise de todos os aspectos relevantes para o 

julgamento da habilitação, assegurada a livre manifestação do ponto de 

vista técnico (art. 151, ECA e art. 3°, § 1°, da Portaria n. 05/00/CEJA-MT).

Com a juntada do relatório nos autos, DÊ-SE vista ao Ministério Público 

para manifestar sobre o pedido (art. 50, § 1°, ECA).

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 359-81.2016.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFS, RFdF, EFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora pessoalmente e o seu advogado via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, informando a 

conta bancária para depósito mensal, sob pena de arquivamento do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68971 Nr: 145-03.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSdO, GAdO, CRPdS, ECAdS, CFAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:13983/A, Kezia Alves de Paula Braga - OAB:MT 10.075, 

Pollyana Machado de Moraes Varjão - OAB:MT 14.025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da advogada do requerido, à fl. 124 e determino a 

expedição de carta precatória para a comarca de Barra do Garças-MT, no 

endereço indicado à fl. 121 para intimação do requerido a fim de que 

regularize sua situação processual.

Com o retorno da missiva, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72665 Nr: 556-07.2014.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bianca Antonia dos Santos, Giovana Reis dos 

Santos, João Francisco da Silva Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13.217

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

onde o recurso de Apelação dos réus foi desprovido.

Em seguida, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78130 Nr: 1005-57.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 
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OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Verifico que o laudo pericial não foi juntado aos autos, portanto, 

AGUARDE-SE a juntada e com ela ABRA-SE vista para que as partes se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para juntado de substabelecimento.

III. APÓS, conclusos. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78132 Nr: 1007-27.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Certifique a secretaria se o INSS foi devidamente intimado para se 

manifestar em relação ao laudo pericial de fls. 72/74, caso positivo, 

retornem os autos conclusos. Inexistindo a intimação, encaminhe-se os 

autos a Autarquia referida para manifestação sobre o laudo.

II. CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para juntado de substabelecimento.

 III. Realizadas as diligências, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67933 Nr: 446-18.2008.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria Bissacotti, Sônia Beatriz Bissacotti 

Brandão, Sandra Eli Bissacotti Giuliani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Soldera, Osvania Bombarda 

Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Borborema Santana - 

OAB:MS 6.176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:13983/A

 Vistos, etc.

I. DEFIRO o pedido vinculado à fl. 190, suspendo o processo pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Expirado o prazo, certifique-se e intimem-se os 

exequentes para manifestação.

 II. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77793 Nr: 803-80.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKFdS, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS, RBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de busca do endereço dos requeridos e DETERMINO à 

Serventia que realize busca nos sistemas SIEL e INFOJUD.

Atente-se, a Serventia, para que não sejam violadas garantias do indivíduo 

pesquisado, juntando-se aos autos informações sigilosas.

Com a obtenção de novo endereço, EXPEÇA-SE mandado de citação. Na 

impossibilidade de localização de novo endereço, fica desde já deferido o 

pedido de citação por edital, com prazo dilatório de 30 (trinta) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78819 Nr: 193-78.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAA, LMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFA, JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, com fulcro no artigo 300, § 2º do NCPC, INDEFIRO a tutela 

provisória pleiteada na inicial, sem prejuízo de posterior reanálise e 

modificação desta decisão.Em termos de prosseguimento do feito 

DETERMINO:I. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 12h00min (MT);II. INTIME-SE a Equipe 

Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta Comarca para que, 

no prazo de 20 dias, realize Estudo Psicossocial do caso, informando, 

detalhadamente, as condições em que se encontram a criança e as 

partes. Expedindo-se Carta Precatória, se necessário.III. CITEM-SE os 

requeridos e INTIMANDO-OS da presente decisão, bem como para que 

compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;IV. Sendo infrutífera a conciliação ficam 

os requeridos intimados para que apresentem resposta no prazo legal, 

nos termos do art. 335, caput, do CPC;V. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.VI. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70454 Nr: 379-14.2012.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Marciano de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Inicialmente, verifico que o procedimento adotado não está em 

conformidade com o previsto no Decreto Lei 911/69, segundo o qual 

apenas após a execução da liminar abre-se o prazo para apresentação 

de resposta .

Sem prejuízo, INDEFIRO o pedido de majoração, dos honorários do 

defensor dativo, fls. 93/94, uma vez que a defesa por negativa geral não 

apresenta dificuldade que justifique a remuneração como nomeação para 

atuar em feito de rito sumário ou ordinário.

DEFIRO a substituição processual pleiteada às fls. 85.

Em atenção ao disposto no §9º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, 

proceda-se com o lançamento de restrição total sobre o veículo no 

sistema RENAJUD.

Por fim, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da liminar por não 

haver informação quanto ao paradeiro do bem, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste em termos de 

seguimento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-95.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010631-95.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELVIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos. O documento juntado pela parte apresenta 

sinais nítidos de adulteração, não sendo apto, portanto, a comprovar o 
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domicílio. Cumpre mencionar que a conduta de apresentar comprovante de 

residência adulterado ou não condizente com a realidade não apenas 

configura ato de litigância de má-fé como pode dar ensejo a 

responsabilização criminal. Sendo assim, intime-se a autora para que junte 

aos autos, no prazo de 05 dias, documento hábil, sob pena de 

indeferimento da inicial. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos. Após análise do 

processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente 

as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim, data da 

assinatura digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-09.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DARCK SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 10:15 Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 11/09/2017 Hora: 15:00 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 

Novo São Joaquim, 12 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-53.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DELFINA MOREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000006-53.2018.8.11.0106; Valor causa: R$ 8.179,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DELFINA MOREIRA MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram em 

audiência de conciliação neste Juizado(ID n. 12116777), nos termos 

constantes da referida ata de audiência, já juntada aos autos. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-08.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NIRES MENDONCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010695-08.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NIRES MENDONCA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que a parte autora, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a parte requerente 

em custas e despesas processuais, conforme entendimento explicitado no 

Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação impede que se veicule 

novamente a demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi 

condenado em virtude da contumácia, devendo, a secretaria, manter 

controle quanto a esta cobrança. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-32.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010146-32.2015.8.11.0106; Valor causa: R$ 31.520,00; 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: 

KAMILA MARQUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. O valor exequendo encontra-se integralmente 

consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, nos termos 
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do artigo 924, II do Código de Processo Civil, reconheço como satisfeito o 

crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a presente 

execução. Inclusive, já foi expedido alvará em favor da parte credora, 

conforme consta certificado nos autos. Ante o exposto, arquive-se. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-53.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010304-53.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

ROBSON RODRIGUES MENDONCA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a parte 

requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, que 

resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega 

ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte requerida. O 

juízo, no despacho (ID n. 9057536) determinou que a parte requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia 

do comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente 

não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não 

cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade no processo, 

autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010080-18.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010080-18.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LEANDRO SOARES DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. O valor 

exequendo encontra-se integralmente consignado em juízo e não havendo 

insurgência das partes, nos termos do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, reconheço como satisfeito o crédito reivindicado e, 

consequentemente, julgo extinta a presente execução. Inclusive, já foi 

expedido alvará em favor da parte credora, conforme consta certificação 

nos autos. Ante o exposto, arquive-se. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010538-35.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAVIDE FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ADEILTON DE 

SOUZA E SILVA - ME Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobrança indevida pela requeridas, que resultou na negativação 

de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda inexistência de 

qualquer relação jurídica com a parte requerida. O juízo, no despacho (ID 

n. 8823130) determinou que a parte requerente no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendasse a inicial, juntando aos autos cópia do comprovante de 

endereço atualizado, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Compulsando, os autos verifica se que a parte requerente não cumpriu 

com a determinação judicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

determinação, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a 

extinção sem resolução do mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com 

a consequente extinção do feito, quando a parte, regularmente intimada, 

deixa transcorrer "in albis" o prazo para realizar a diligência determinada 

pelo Juízo, não tendo se insurgido em momento oportuno. Apelo 

desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 

03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo 
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indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) 

Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 

da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise 

do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto Novo São Joaquim-MT, 

data da assinatura digital.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-30.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI CANDIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000014-30.2018.8.11.0106; Valor causa: R$ 8.079,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DARCI CANDIDO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Processo nº 

1000014-30.2018.8.11.0106 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifico as partes se autocompuseram, conforme petição juntada aos 

autos (ID n. 12110171), assinada pelos patronos da partes reclamante e 

reclamada. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência 

JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim - MT, data da 

assinatura digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-47.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBA DAIANE PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010134-47.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAIBA DAIANE PEREIRA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, 

tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do 

mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte 

reclamante deixou de comparecer à audiência de conciliação. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que a parte autora, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, I) JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e II) CONDENO a 

parte requerente em custas e despesas processuais, conforme 

entendimento explicitado no Enunciado nº 28 do FONAJE, tal condenação 

impede que se veicule novamente a demanda sem o recolhimento das 

custas nas quais foi condenado em virtude da contumácia, devendo, a 

secretaria, manter controle quanto a esta cobrança. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010041-21.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ALEXANDRE RODRIGUES SANTANA Parte Ré: EXECUTADO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. O valor exequendo encontra-se 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, reconheço como 

satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a 

presente execução. Inclusive, já foi expedido alvará em favor da parte 

credora, conforme consta certificação nos autos. Ante o exposto, 

arquive-se. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TEREZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010240-43.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

FABIANA TEREZA DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos. O documento juntado pela parte apresenta sinais nítidos de 

adulteração, não sendo apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre 

mencionar que a conduta de apresentar comprovante de residência 

adulterado ou não condizente com a realidade não apenas configura ato 

de litigância de má-fé como pode dar ensejo a responsabilização criminal. 

Sendo assim, intime-se a autora para que junte aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, documento hábil, sob pena de indeferimento da inicial. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO AMANCIO (EXEQUENTE)

MARCIO FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

JOSE REMILTOM CARNEIRO COSTA (EXEQUENTE)

PAULO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

FRANCINO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM Numero do Processo: 

8010019-60.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE REMILTOM CARNEIRO 

COSTA, PAULO FERREIRA DE SOUZA, MANOEL FRANCISCO AMANCIO, 

FRANCINO PEREIRA DOS SANTOS, MARCIO FRANCISCO ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em correição. A decisão proferida anteriormente por este juízo se 

encontra equivocada (Id. 7769095), pois se afirmou que o requerido 

deixou de apresentar suas contrarrazões, sendo que apresentou no Id. 

7769086. Portanto, REVOGO o “Item II” da decisão contida no Id. 7769095 

que passa a constar o seguinte: “II. O recorrido apresentou suas 

contrarrazões, conforme Id. 7769086”. PROSSIGA-SE no cumprimento da 

decisão contida no Id. 7769095, devidamente alterada, expedindo-se o 

necessário, promovendo-se, ainda, as anotações de praxe. Após, 

REMETAM-SE os autos à Turma Recursal para apreciação e julgamento. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO AMANCIO (EXEQUENTE)

MARCIO FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

JOSE REMILTOM CARNEIRO COSTA (EXEQUENTE)

PAULO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

FRANCINO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 12 de junho de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-48.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES BARBOSA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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 NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010121-48.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RODRIGO NUNES BARBOSA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. O documento juntado pela parte apresenta sinais nítidos de 

adulteração, não sendo apto, portanto, a comprovar o domicílio. Cumpre 

mencionar que a conduta de apresentar comprovante de residência 

adulterado ou não condizente com a realidade não apenas configura ato 

de litigância de má-fé como pode dar ensejo a responsabilização criminal. 

Sendo assim, intime-se a autora para que junte aos autos, no prazo de 05 

dias, documento hábil, sob pena de indeferimento da inicial. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a decisão acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-19.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 10:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 12 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL TEIXEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)
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VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010346-05.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ISMAEL TEIXEIRA 

XAVIER REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Passo ao exame do 

mérito. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças 

indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a 

devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica 

com a requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no 

comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

constando a negativação. No ID Num. 7830130, a liminar foi deferida, nos 

seguintes termos: “Diante dos documentos apresentados, o pedido para 

que a promovida o defiro determinar exclua nome do promovente do 

cadastro de inadimplentes SPC/SERASA e demais órgãos de proteção ao 

crédito, também a cobrança apenas no que concerne aos débitos 

discutidos nestes suspendendo autos, tudo , sob pena de no importe de 

R$ 100,00 (cem no prazo de 3 (três) dias multa diária reais), até que haja 

decisão final e até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).” Em 

contestação, em síntese, alegou a requerida haver relação jurídica com a 

parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando nas inscrições do mesmo nos cadastros de mau 

pagadores. Na data de 13 de Outubro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7830151. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome do Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por 

cobrança de serviço não prestado ao mesmo, devendo reparar os danos 

a ela causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Vejamos os seguintes entendimentos: INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de 

negativação ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Diante disso, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte autora. a) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

discutido no presente processo, referente ao débito de R$ 27,00, 

supostamente gerado pelo contrato GSM0110696612127 ; b)- CONDENAR 

a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e 

Súmula 54 do STJ. Por pertinência, torno DEFINITIVA a liminar concedida 

ao ID Num. 7830130. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010428-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010428-36.2016.8.11.0106 REQUERENTE: TATIANE BUENO 

DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

não sendo necessária a produção de outras provas. Ainda, deve ser 

privilegiado o princípio da primazia do julgamento de mérito positivado no 

art. 4º do Código de Processo Civil, o qual determina que, havendo 

condições para que o processo seja julgado no mérito esta solução deve 

afastar outras que culminem em sentença terminativa. Passo ao exame do 

mérito. Em inicial alega a parte requerente que vem sofrendo cobranças 

indevidas pela requerida, que resultou na negativação de seu nome, sem a 

devida comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica 

com a requerida. A negativação lhe impossibilita de realizar compras no 

comercio local, bem como a aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC 

constando a negativação. Em contestação, em síntese, alegou a requerida 

haver relação jurídica com a parte requerente, bem como débitos oriundos 

destas relações que foram inadimplidos resultando nas inscrições do 

mesmo nos cadastros de mau pagadores. Na data de 05 de dezembro de 

2016 foi realizada audiência de conciliação, estando presentes todas as 

partes, a qual resultou infrutífera, conforme ID. Num. 7831732. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, não tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado ao 

mesmo, devendo reparar os danos a ela causados, pois estes sem duvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Vejamos os seguintes 

entendimentos: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Diante disso, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte autora. a) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

discutido no presente processo, referente ao débito de R$ 29,90, 

supostamente gerado pelo contrato n° GSM0110731375203; b)- 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. 

e Súmula 54 do STJ. c) DETERMINAR a reclamada que proceda em cinco 

dias, a exclusão do nome da reclamante do cadastro negativo de 

devedores originário dos débitos descritos no item 1, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00(duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil 
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reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-72.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY PEREIRA DE LIMA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010445-72.2016.8.11.0106 REQUERENTE: WANDERLEY 

PEREIRA DE LIMA PRADO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento 

de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual 

determina que, havendo condições para que o processo seja julgado no 

mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Em inicial alega a parte requerente 

que vem sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a requerida. A negativação 

lhe impossibilita de realizar compras no comercio local, bem como a 

aquisição de crédito. Juntou extrato do SPC constando a negativação. Em 

contestação, em síntese, alegou a requerida haver relação jurídica com a 

parte requerente, bem como débitos oriundos destas relações que foram 

inadimplidos resultando nas inscrições do mesmo nos cadastros de mau 

pagadores. Na data de 05 de dezembro de 2016 foi realizada audiência de 

conciliação, estando presentes todas as partes, a qual resultou infrutífera, 

conforme ID. Num. 7831989. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome do Reclamante em cadastro de proteção ao crédito por 

cobrança de serviço não prestado ao mesmo, devendo reparar os danos 

a ela causados, pois estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Vejamos os seguintes entendimentos: INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de 

negativação ausência de relação contratual com a parte contrária que 

possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de prova de 

relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que a 

inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome do autor Inscrição irregular - Dano moral 

que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Diante disso, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte autora. a) DECLARAR a inexigibilidade do débito 

discutido no presente processo, referente ao débito de R$32,90, 

supostamente gerado pelo contrato GSM0111266723846; b)- CONDENAR 

a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e 

Súmula 54 do STJ. c) DETERMINAR a reclamada que proceda em cinco 

dias, a exclusão do nome do reclamante do cadastro negativo de 

devedores originário dos débitos descritos no item 1, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00(duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil 

reais). Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-38.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAESSA ALVES DA SILVA (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:

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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010305-38.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

LAESSA ALVES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Alega a 

parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida pela requeridas, 

que resultou na negativação de seu nome, sem a devida comunicação. 

Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a parte 

requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9058229) determinou que a parte 

requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, juntando 

aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica se que a 

parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. Assim, tendo 

em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a irregularidade 

no processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, 

consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 

55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 
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intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos fundamentos 

aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e 

HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza seus regulares 

efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-85.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

L.O.SOARES ARAUJO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDERCINA ALVES DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010039-85.2015.8.11.0106; Valor causa: R$ 3.293,89; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: L.O.SOARES ARAUJO - ME Parte 

Ré: EXECUTADO: SIDERCINA ALVES DIAS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Antes de entrar 

ao mérito, observo que o reclamado traz preliminar de litispendência no 

processo nº 0010082-83.2015.811.0034, em trâmite na Comarca de Água 

Boa-MT. Este inclusive, já fora inclusive sentenciado. A secretaria deste 

Juizado certificou a referida litispendência (ID n. 11143376). Reconhecida 

a litispendência, a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do C.P.C.. Pelo exposto, julgo extinto sem resolução 

ao mérito, as pretensões deduzidas na inicial. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise 

do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Novo São 

Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-79.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DIAS DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010548-79.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIVINA DIAS DE OLIVEIRA ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: VERDE 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento de que adquiriu uma 

passagem de transporte terrestre com a reclamada de Goiânia/GO à Nova 

Xavantina/MT, alega que em Barra do Garças/MT foi compelida a comprar 

outra passagem, no trecho Barra do Garças/MT à Nova Xavantina/MT, 

alega que sofreu inúmeros transtornos. Pede condenação da reclamada 

em danos morais e materiais. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não 

cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a 

produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à 

parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. O 

único elemento de prova documental trazido pela reclamante é o bilhete de 

passagem terrestre (ID 7833449 – pág. 4). Todavia, o documento ilegível, 

não servindo como prova documental das alegações da reclamante. Não 

comprovando que o evento fortuito ocorreu nas datas e na forma trazidas 

na alegações de fato da inicial. Ademais, não comprovou que foi atingido 

moralmente pela reclamada pela assunção de tal despesa. Assim, ante a 

ausência de provas em contrário, presume-se verdadeira a versão 

apresentada pela reclamada. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Pelo exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas 

na inicial. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-41.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ELENA NUNES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010018-41.2017.8.11.0106; 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: EVA ELENA NUNES SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária 

a produção de outras provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da 

primazia do julgamento de mérito, positivado no art. 4º do Código de 

Processo Civil, o qual determina que, havendo condições para que o 

processo seja julgado no mérito esta solução deve afastar outras que 

culminem em sentença terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a 

parte autora, indenização por danos morais em razão da inserção de seu 

nome em órgão de restrição de crédito, realizada pela ré, argumentando 

que não mantém relação jurídica com a mesma ou contraiu dívida que 

justifique sua negativação. A ré, por sua vez, alega que a autora possui 

vínculo com essa Instituição Financeira, já que é titular do contrato de n.º 

5030245541 (terminal nº 65-34521050). Trouxe aos autos documento 

assinado pela reclamante (ID n. 9012200). Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a ré se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito são 

provenientes de contrato efetivamente firmado pela autora, inexistindo, 

portanto, razão para declarar a inexistência de débito e condenar a ré por 

danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 
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inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à alegação de 

que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que afastaria a 

competência do juizado especial por caracterizar complexidade da causa, 

tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração, declaração de hipossuficiência e cópia dos documentos 

pessoais, para se constatar que coincidem em todos seus elementos com 

aquela lançada no contrato, não sendo lógico supor que um estelionatário 

habilidoso tenha copiado a assinatura para realizar contrato e obter lucro 

ínfimo sobre a utilização de serviço não pago. Tal análise deve ser feita 

sob o paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 

9.099/95, os quais assim dispõem: 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. Por último, no caso em debate, denota-se que a autora tenta se 

eximir de suas obrigações e induzir em erro este juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 

do Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil, justificando aplicação da multa acima do 

mínimo legal. Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013); 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO 

DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO 

CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora. OPINO POR CONDENAR a autora à 

pena de litigância de má-fé no valor de 10% do valor corrigido da causa, a 

ser revertida em favor da ré, na forma do artigo 80, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, OPINO POR 

CONDENO a autora na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, do Novo 

Código de Processo Civil. OPINO POR INDEFIRIR o pedido de justiça 

gratuita, pois não há nos autos qualquer elemento que justifique a 

concessão deste benefício, o qual, diga-se, deve ser exceção e não 

regra. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos. Após 

análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO 

integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima 

redigida para que produza seus regulares efeitos legais. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-49.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FERREIRA VILASBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010259-49.2016.8.11.0106; Valor causa: R$ 17.600,00; 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: 

AGNALDO FERREIRA VILASBOA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida 

pela requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9054128) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-17.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000043-17.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: REINALDO JOSE DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência desta reclamação, conforme petição ID n. 12091883. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 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. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco Junqueira 

Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-58.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TEDIJONE QUEROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

da Ordem de Serviço 01/2017, impulsiono o presente a fim de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única, 

providenciando naquilo que lhes competir no prazo de cinco dias. Novo 

São Joaquim, 12 de junho de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35547 Nr: 707-84.2006.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre o retorno dos autos do TRF, dê-se vista dos autos à parte autora, a 

fim de requerer o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60596 Nr: 511-07.2012.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sogame Ind. Com. de Madeiras LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994/A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito apresentando nos autos o cálculo atualizado da dívida, 

sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80270 Nr: 1304-33.2018.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial, juntando aos presentes autos a comprovação da 

mora mediante notificação extrajudicial expedida ao endereço da parte 

devedora com comprovação de recebimento, ou, mediante instrumento de 

protesto, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC/2015. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-91.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARINHO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 16/07/2018, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 11 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40019 Nr: 1499-87.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358
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 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar e requerer o que entender 

de direito acerca da certidão de fls. 59, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, 

inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16488 Nr: 1164-39.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Maira Ramiro Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 92, referente ao §1º do artigo 2º da 

Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69375 Nr: 1237-93.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJdS, CAAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista a celeridade do tramite do presente feito, ante a internação 

provisória do menor infrator, conforme preceitua o artigo 108 do ECA, 

antecipo a audiência de continuação, designando-a para o dia 21 de junho 

de 2018, às 18h00min.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa para comparecerem 

a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44945 Nr: 830-29.2014.811.0022

 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: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R Orlato Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, Milena Piragine - OAB:17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por J.R. 

ORLATO- ME em desfavor de Mapfre Vera Cruz Seguradora s/a, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44732 Nr: 668-34.2014.811.0022

 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: Nermir do Carmo de Almeida de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Munícipio 

de Pedra Preta - OAB:

 Vistos em correição.

 Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15840 Nr: 517-44.2009.811.0022

 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: Idalina Borges Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:Mat.1662135

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 210, referente ao §1º do artigo 2º da 

Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17848 Nr: 814-17.2010.811.0022

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauriceia Marcia Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Eduardo da Silveira 

Leite - OAB:137269/SP, Odair Donizete Ribeiro - OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44286 Nr: 323-68.2014.811.0022

 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: Raimundo Gomes de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em seguida, com relação ao crédito da autora, considerando que o valor 

é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja 

requisitado o pagamento da autora por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, 

inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 8º da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal.Quanto ao crédito dos 

honorários advocatícios, considerando que o valor do crédito é inferior a 

60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que 

possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da 

Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste 

caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no 

artigo 8º da referida resolução.Nos termos do artigo 11 da resolução nº 

CJF-RES-2017/000458 de 04 de outubro de 2017, intime-se as partes para 

manifestarem-se acerca do inteiro teor do ofício requisitório expedido, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Após, decorrido o prazo sem manifestação, 

venham-me os autos para assinatura do RPV.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40156 Nr: 1636-69.2011.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pedro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fls. 86, tendo em vista que incumbe a parte requerente 

o ônus de proceder a localização e habilitação dos herdeiros nos 

presentes autos e não desse Juízo, para que possa dar o prosseguimento 

do feito

Assim, intime-se a parte autora para fazer a habilitação dos herdeiros e 

trazer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 694-32.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnael Ferreira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que já decorreu o prazo de 90 (noventa) dias pleiteado 

pelo patrono da parte autora.

Intime-se o patrono da parte autora para se manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44377 Nr: 395-55.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 51.

Assim sendo, determino a intimação do exequente para que, no prazo de 

03 (três) dias, informe se o executado quitou o débito, caso negativo, que 

indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, 

nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Após, vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Sendo infrutífera determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 

(um) ano, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, certifique-se, abrindo-se vista à parte exequente para 

que se manifestar e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo, nos termos do artigo 

921, parágrafo § 1°, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40455 Nr: 207-33.2012.811.0022

 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: MDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Valentim de Souza 

Júnior - OAB:5075/PA

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a presente lide versa sobre direito que admite 

transação, com fulcro no art. 331 do CPC, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 03 de outubro de 2018, às 08h00min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.

Citem-se o executado por meio de carta precatória, no endereço da 

petição de fls. 102/103.

Intimem-se as parte a fim de que compareça à audiência, acompanhados 

de seu advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42419 Nr: 678-15.2013.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por 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): Maria Raquel Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, para se manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42150 Nr: 412-28.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M de Freitas Transportes ME, Helida de 

Souza Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que as consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

demais diligências restaram infrutíferas, defiro o pleito de fls. 128/129 

determinando a indisponibilidade de bens do devedor por via da Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.

Aguarde-se o feito sobrestado pelo prazo de 20 (vinte) dias para 

devolução da pesquisa CNIB por parte dos cartorários.

 Restando infrutífera a indisponibilidade de bens em nome do devedor, 

defiro o pedido de INFOJUD.

Desta forma, DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante 

senha de acesso ao sistema, nos termos do artigo 476, §1º, e seguintes 

da CNGC, para que sejam localizados bens passíveis de penhora em nome 

do devedor.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, 

na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, 

ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523, do CPC).

Juntadas as informações, os autos passarão a correr em segredo de 

justiça (CNGC- art. 477).

Sendo infrutífera a busca de dados do requerido, intime-se a autora para 

se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que 

entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55314 Nr: 870-40.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atayde Silveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, da parte dispositiva da 

sentença de Ref: 28, a seguir transcrita: (...)Assim sendo, a presente 

ação deve ser extinta, vez que o objeto desta execução já foi pago. 

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional. Isto posto, e por 

tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente feito, com 

resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55422 Nr: 878-17.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS, IASdS, TTSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, da parte dispositiva da 

sentença de Ref: 29, a seguir transcrita:"(...)Ante o exposto, e por tudo 

que nos autos constam, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código 

Processo Civil (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 1722-98.2015.811.0022

 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: Gleison Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 2744-26.2017.811.0022

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Odair do Lago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de restituição feito, em consonância ao parecer 

ministerial (ref. 8), uma vez que uma das penalidades previstas para o 

crime de tráfico de drogas é perda dos bens utilizados em sua prática, 

portanto, tais bens ainda possuem interesse para a instrução criminal.

Por sua vez, o artigo 118 do Código de Processo Penal veda a restituição 

de bens enquanto interessarem ao processo.

Deste modo, arquivem-se os presentes autos com as devidas cautelas de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43454 Nr: 1644-75.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 
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OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Execução proposta por Gilberto Machado Custódio em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 101/102 foi expedido o ofício requisitório para o pagamento do 

débito.

Às fls. 123/124, acostou aos autos a informação acerca do pagamento do 

débito.

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.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65174 Nr: 2713-06.2017.811.0022

 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: PdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de 

urgência, ante a falta de fatos novos que ensejassem sua reanalise.

Tendo em vista a notícia de que a requerida está anunciando a venda do 

imóvel em litigio, oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca 

para que averbe na matrícula 3269 a existência desta ação.

Certifique-se o transcurso do prazo para que a requerida apresente 

contestação e em seguida, intime-se a parte autora para que requeira o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16279 Nr: 954-85.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos em correição,

Promova-se a liberação dos valores a quem de direito.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65070 Nr: 2671-54.2017.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito de ref. 9, haja vista que o tipo de prova escrita 

mencionada no artigo 700 do Código de Processo Civil são os títulos 

executivos, que perderam sua força executiva.

Os documentos juntados nos autos apenas demonstram o saldo da conta 

do executado e o depósito de quantias nela, não podendo ser utilizado em 

hipótese alguma como prova documental a instruir uma ação monitória, 

primeiro porque fora produzida exclusivamente pela autora, sem qualquer 

tipo de concordância do requerido, e não traz informações suficientes 

para garantir o direito de defesa do requerido.

Deste modo, intime-se pela última vez a parte autora, para que no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias junte aos autos prova documental 

adequada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66664 Nr: 149-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte autora concordou com os valores pagos pelo 

requerido em ref. 41 e deu por quitado os valores cobrados na inicial, 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, restituía o veículo apreendido ao requerido.

Desta feita, determino a liberação do dinheiro depositado nos autos em 

favor da parte autor, conforme o pleito de ref. 46.

Após, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65374 Nr: 2799-74.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que informe se possuí condições de 

constituir advogado, uma vez que não fora apresentada contestação e 

não fora juntado nos autos instrumento procuratório.

Caso afirme possuir, certifique-se o transcurso do prazo para 

apresentação de contestação e abra vista dos autos ao Ministério Público.

Em caso negativo, nomeie-se a Sra. Gestora um advogado dativo para ela, 

para que no prazo legal apresente contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52883 Nr: 46-81.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Coutinho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 108-24.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Pereira de Oliveira

 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: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53022 Nr: 116-98.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nabil Hasan Husien Ali

 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: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19016 Nr: 289-98.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tarcisio de Souza, Waltair de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, Fabiula Muller Koenig - OAB:22819, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos em correição,

Intime-se o Exequente a requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41884 Nr: 153-33.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Execução proposta por João Faustino Neto em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 133 e ss foi expedido o ofício requisitório para o pagamento do 

débito.

Às fls. 144/145, acostou aos autos a informação acerca do pagamento do 

débito.

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.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44870 Nr: 780-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Execução proposta por Gilberto Machado Custódio em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 21 e ss foi expedido o ofício requisitório para o pagamento do 

débito.

Às fls. 31/32, acostou aos autos a informação acerca do pagamento do 

débito.

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.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 
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feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5464 Nr: 26-13.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane dos Santos, Adriana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Certifique a Sra. Gestora Judiciária acerca da existência de valores 

depositados na conta única em favor da Exequente.

Demais disso, visando ordenar o feito, determino a intimação do advogado 

da parte Exequente a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do 

adimplemento do acordo juntado às fls. 330/332.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 202-69.2016.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHdJdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite processual do feito se 

encontra em ordem.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do requerido 

pelo Sistema Infojud, expeça-se carta precatória com a finalidade de 

citação, nos termos expostos na decisão de ref. 04, no endereço: Av. Dr. 

Silvio B de Melo, n.º 764, Centro, Município de Lagoa Nova-RN.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53190 Nr: 183-63.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdA, NRdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do autor de ref. 71.

Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora se a requerida se encontra presa 

na Cadeia Púbica feminina de Rondonópolis-MT.

REDESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 29 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H40MIN, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, 

CPC) da audiência de conciliação designada.

Caso a requerida este presa, oficie-se a Cadeia Pública feminina de 

Rondonópolis-MT para que providencie a condução da requerida ao Prédio 

deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo compareça a 

audiência designada.

Caso contrário, intime-se a parte requerida nos endereços: Rua 31 de 

março, n.º 296, São Sebastião, Pedra Preta ou Rua Monte Castelo, nº 296, 

São Sebastião, Pedra Preta, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação.

Tendo em vista a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

determino a nomeação de um advogado dativo para proceder a defesa da 

requerida um dos nobres advogados militantes desta Comarca, 

intimando-o da presente decisão e para apresentar contestação no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53642 Nr: 348-13.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renaldo Santos Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:OAB/MT 16.330, Lucimar Batistella - 

OAB:9.279

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela defesa do réu em 

ref. 124, visando suprir omissão da r. sentença de ref. 109.

 Alegando, em síntese, que a r. decisão foi omissa quanto ao não 

mencionar a respeito da destinação da fiança recolhida pelo réu.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do presente recurso, pelo que 

RECEBO o presente.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não se verifica a 

existência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

vergastada que condenou o réu.

Insta consignar que a liberação ou a perda da fiança é decida após o 

transito em julgado da sentença, não sendo requisito necessário que tal 

ato decisório conste na sentença.

Diante do exposto, nos termo artigo 382 do Código de Processo Penal, 

CONHEÇO dos embargos de ref. 124 e, os REJEITO, visto que, na 

sentença prolatada em ref. 109, não se vislumbra qualquer contradição, 

obscuridade ou omissão.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 313-53.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionilo Corte Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Sprocati, Wagnar Amorim Sprocatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON RUAS DO NASCIMENTO 

- OAB:18869/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 Vistos em correição.

Tendo em vista o pleito de do requerido de ref. 68 e por ser notória a 

notifica de falecimento do requerente, determino ao advogado constituído 

pela parte autora que junte aos autos a certidão de óbice do Sr. Marcionilo 

Corte Souza, no prazo de 10 (dez) dias.

Desde já, com a certidão de óbito acostada aos autos e, havendo a 

necessidade de habilitação do espólio ou dos sucessores desse, 

suspendo do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme o 

disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino a intimação do causídico da parte autora para qualifique aos 

autos o espólio do autor, ou caso ainda não aberto inventário, seus 

sucessores, em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2º, II, do CPC), sob pena de 

extinção do processo.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 208-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdA, Leia da Costa Roriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite processual do feito se 

encontra em ordem.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

pelo Sistema Infojud, expeça-se mandado de citação, nos termos 

expostos na decisão de ref. 04, no endereço: Rua Otavio Pitaliga, 692 

salas, Centro, Município de Rondonópolis-MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 65-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos em correição.

Homologo o pedido de desistência das testemunhas Marli Francisca dos 

Santos e Maria das Graças Ferreira, formulado pelo Ministério Público em 

ref. 62.

Desta forma, dou por encerrada a instrução processual.

Abre-se vista dos autos a representante do Ministério Público e a defesa, 

sucessivamente, para apresentar os memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52898 Nr: 56-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->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): Agilmar Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença honorários 

sucumbenciais interposta por RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS em 

desfavor de AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome do exequente e o tipo da 

ação como cumprimento de sentença, efetivando as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53035 Nr: 119-53.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Anjos, Laudicéia Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Foco Transportes Eireli - EPP, Única 

Transportes Eireli - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12553

 Vistos em correição.

Tendo em vista que em a carta de citação por correio da requerida Única 

Transportes Eireli-ME retornou com diligência negativa por insuficiência de 

endereço e, considerando que não foi realizado qualquer tentativa de 

citação por Oficial de Justiça, com o fito de evitar eventual nulidade 

processual, determino a expedição de carta precatória com a finalidade de 

citação da requerida Única Transportes Eireli-ME no endereço constante 

na inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 90-03.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rocha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Defiro parcialmente o pleito do autor de ref. 76, tendo em vista que não 

ocorrer a audiência de conciliação necessário se faz a manifestação do 

desinteresse de não se conciliar de ambas as partes, nos termos do artigo 

334, §4º, do CPC.

Assim sendo, REDESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 29 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H20MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, 

CPC) da audiência de conciliação designada.

Intime-se a parte requerida no endereço: Rua ou Av. Santa Rosa, n.º 16, 

Jardim America, Itumbiara-GO, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação.

Tendo em vista a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, 

determino a nomeação de um advogado dativo para proceder a defesa da 

requerida um dos nobres advogados militantes desta Comarca, 

intimando-o da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53689 Nr: 365-49.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Bandura Borodiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uildima Sperder Baia Baesso, Wesley Sperber 

Baia, Selma Wender Sperber Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar novos endereços das partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de agosto de 2018, às 10h00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa Comarca.

Citem-se as partes requeridas nos endereços: Rua GV 17, s/nº, Quadra 

32, Lote 08, Bairro Granville, Rondonópolis/MT, CEP: 78731-414 e Av. 

Fernandes Correia da Costa, n.º 1300,a Ed. Joana Darc, Apto 102, Vila 

Aurora, Rondonópolis/MT, CEP: 78.740-042, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação dos requeridos 

que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 456-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão de menor com pedido liminar 

proposta por Gilmar da Silva Cunha, em desfavor de Silvana Alves de 

Jesus, devidamente qualificados nos autos.

 Em petição acostada em ref. 34, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 34.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr. Gilberto 

Machado Custódio, arbitro 02 (duas) URH. Expeça a respectiva certidão.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Dra. Agnes Laís de 

Oliveira dos Anjos, arbitro 02 (duas) URH. Expeça a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 444-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

 Acolho o pleito a defesa de ref. 49, eis que demonstrou que o 

reeducando se encontra residindo no mesmo endereço constante nos 

autos.

Designo audiência admonitória para o dia 24 de outubro de 2018, às 

16h00min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46409 Nr: 1631-42.2014.811.0022

 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
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 PARTE AUTORA: Clebson Paula Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S.A ( Operadora de Telefonia 

Vivo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:DF/24.214

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerida em 

ref. 37, visando suprir a contradição na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer contradição na sentença proferida em ref. 33.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

Além disso, este magistrado expôs na sentença a valoração dos 

documentos acostados pela embargante em sua contestação.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 37 e, 

REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em ref. 33, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47397 Nr: 2001-21.2014.811.0022

 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: Joelma Nubia Alves da Silva, Eva Maria Alves de Lima, 

Ivan de Lima, Adão José Alves, Magnovaldo Nilton Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Anita Francisca Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Badra Dib - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, intime-se a inventariante para retificar as primeiras 

declarações para retirar Ivan de Lima da qualificação como herdeiros, eis 

que não é filho da “de cujus” Anita Francisca Alves e, sim, cônjuge de Eva 

Maria Alves, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remoção do cargo 

de inventariante.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, bem como são estão em acordo com a partilha, nos termos 

do artigo 659 do CPC, converto o inventario judicial em arrolamento 

sumário, por estarem presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação.

Intimem-se a inventariante para apresentar o plano de partilha amigável, 

assinado por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 659 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46284 Nr: 1577-76.2014.811.0022

 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: Ana Barbosa da Silva Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS, Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15.013-A-MT

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em ref. 

64/65, visando suprir a contradição na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer contradição na sentença proferida em ref. 59.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de ref. 64/65 

e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida de ref. 59, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51870 Nr: 1409-40.2015.811.0022

 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: Aluízio Porfírio de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rita Porfirio de Lima Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de souza - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 33, determino ao advogado 

constituído pela parte autora que junte aos autos a certidão de óbice do 

Sr. Aluizio Porfílho de Melo, no prazo de 10 (dez) dias.

Desde já, com a certidão de óbito acostada aos autos e, havendo a 

necessidade de habilitação do espólio ou dos sucessores desse, 

suspendo do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme o 

disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino a intimação do causídico da parte autora para qualifique aos 

autos o espólio do autor, ou caso ainda não aberto inventário, seus 

sucessores, em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2º, II, do CPC), sob pena de 

extinção do processo.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60244 Nr: 462-15.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Kurschner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO - 

OAB:13715/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão de 

ref. 11, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60642 Nr: 677-88.2017.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinclair Bonadio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:OAB/RJ 327.026

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação apresentado pela 

parte requerida em ref. 12, bem como se manifesta acerca do pleito de ref. 

18, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60613 Nr: 658-82.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Peres Gonçalves, Vagna Borges Oliveira Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980-A

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o trâmite processual do feito se 

encontra em ordem.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da impugnação 

apresenta em ref. 17, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63280 Nr: 1893-84.2017.811.0022

 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: Moemia de Oliveira Luzini

 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:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63266 Nr: 1881-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lauro Santana Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rodrigues Soares - 

OAB:15559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração interpostos pela 

parte autora em ref. 08, haja vista que o despacho de ref. 04 não cabe 

recurso de embargos de declaração (art. 1.022, CPC), por não ser 

qualquer ato decisório.

Ademais, o único meio hábil para comprovar o falecimento de uma pessoa 

é pela certidão de óbito, o que não foi acostado aos autos.

Cumpra-se despacho retro, intime-se a parte executada conforme para 

acostar a certidão do óbito do Sr. Lauro Santana de Melo ou comprove 

nos autos ter esgotado todos os meios para consegui-lo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69594 Nr: 1343-55.2018.811.0022

 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: GFS, JVFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

visto que ficou demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido, a 

serem pagos em favor do menor a partir da citação.Versando a causa 

sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º 

e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 09h40min, a 

ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 
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disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.Cientifique a parte 

requerida de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação da parte requerida que o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 08 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52983 Nr: 102-17.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Macedo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos em correição.

Abra-se vista à representante do Ministério Público para se manifestar a 

respeito do pedido do reú em cota de ref. 49.

Por hora, intime-se o réu, na pessoa de seu advogado, para que continue 

com o cumprimento das demais imposições acordadas quando da 

celebração do sursis processual, constantes em ref. 42.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52921 Nr: 72-79.2016.811.0022

 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: Selma Sperber Baia Cabral, Malvina Sperber Baia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alverino Pereira Baia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 25, intime-se a inventariante, 

pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias dê o correto 

prosseguimento ao feito, atendento às determinações dadas em decisão 

retro, de ref. 21, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1261-24.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pleiteada, em observância ao biônimo 

necessidade possibilidade.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 29 de agosto de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 1456-14.2015.811.0022

 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: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E M de Freitas Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Gonçales - 

OAB:174.404 SP, Tatiana Teixeira - OAB:201849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, defiro o pedido do autor de ref. 49.

Tendo em vista que o endereço encontrado em resposta à pesquisa junto 

ao sistema INFOJUD foi o mesmo endereço indicado na inicial, ref. 51, 

intime-se o requerente para se manifestar nos autos alegando o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69451 Nr: 1262-09.2018.811.0022

 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: MCDS, KDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 

vigente, visto que não restou demonstrado nos autos a renda auferida 

pelo requerido, a serem pagos em favor do menor a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29 

de agosto de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 
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dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69308 Nr: 1211-95.2018.811.0022

 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: JDMdS, MCdSR, ALdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

vigente, visto que não restou demonstrado nos autos a renda auferida 

pelo requerido, a serem pagos em favor do menor a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29 

de agosto de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68882 Nr: 1028-27.2018.811.0022

 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: SGdSP, JdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, ante os termos 

da inicial e, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

visto que não restou demonstrado nos autos a renda auferida pelo 

requerido, a serem pagos em favor do menor a partir da citação.Versando 

a causa sobre direitos que admitem transação, em observância ao artigo 

3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de agosto de 2018, às 

08h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer a audiência de 

conciliação, devidamente acompanhado de advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51897 Nr: 1425-91.2015.811.0022

 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: Odair do Lago Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRANCISCA DE 

FREITAS - OAB:20673/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Inicialmente, indefiro o pleito de ref. 39.

Intime-se a parte requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazendo pedido de cumprimento de sentença nos termos do 

artigo 523 do CPC, caso em que queira que a requerida cumpra às 

determinações da sentença retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52064 Nr: 1483-94.2015.811.0022

 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: Olga Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Costa, INSS- INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se a senhora gestora da tempestividade do recurso de 

apelação.

Após, intime-se a parte apelada para apresentar as suas contrarrazões, 

no prazo legal.

Em seguida, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, 

proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52174 Nr: 1521-09.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Martins dos Santos Junior, Tiago 

Aires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos em correição.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação interposto pela acusação, somente no efeito devolutivo (CPP, art. 

597).

Analisando os autos, verifico que a acusação e a defesa apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52501 Nr: 1627-68.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Edson Nates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52609 Nr: 1663-13.2015.811.0022

 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: Nadir Marcelina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52444 Nr: 1607-77.2015.811.0022

 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: Carmem Lucia de Oliveira dos Santos

 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: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52307 Nr: 1562-73.2015.811.0022

 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: América Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Tanara Micheli Anderle Pestana - 

OAB:16.678/MT

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Terceiros ajuizado por América Participações 

LTDA em face do Banco do Brasil, ambos devidamente qualificados.

Recebido os embargos, o embargado alegou que a parte embargante não 

recolheu às custas processuais, requerendo a extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Determinou-se o recolhimento das custas em decisão de ref. 31

Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidões de ref. 34, não acostando 

aos autos comprovante de recolhimento das custas.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

O recolhimento das custas processuais são requisitos de admissibilidade 

da inicial, entretanto, se trata de mera formalidade, que por si só não 

enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, salvo se após 

determinação para recolhimento das custas não fizer.

Em decisão de ref. 31 determinou-se ao embargante que providenciasse o 

recolhimento das custas do presente embargo, porém, regularmente 

intimado como consta em certidão de publicação de ref. 33, a parte 

embargante deixou decorrer “in albis” o prazo para emendar a inicial.

O decurso do prazo foi certificado em ref. 34.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso III e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Translade-se cópia da presente decisão à ação de cumprimento de 

sentença em apenso, de código 4630.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52350 Nr: 1579-12.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Aguiar Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 628 de 714



INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para apresentar Contrarrazões ao recurso 

interposto pela parte autora, no prazo de 15 dias.

 Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do 

Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de 

Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT-MT, 07 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55046 Nr: 788-09.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice dos Santos Barbalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:OAB/MT 

18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Lourenço - 

OAB:16.780/BA

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57222 Nr: 1636-93.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Nato Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e no artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com nova redação da Lei nº 10.931/2004, JULGO 

PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão movida pelo Ba BV 

Financeira s/a em face de Gilmar Nato Pereira da Silva, ratificando a liminar 

concedida em ref. 04, e consolidando, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular em favor da autora, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade.Condeno o requerido no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Oficie-se o DETRAN para que desembarace o bem indicado na inicial, 

liberando o veículo para que o Requerente transfira a quem entender de 

direito.Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

ano tações  e  ba i xas  dev idas .Pub l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 11 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48482 Nr: 137-11.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Candido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para que se manifeste acerca do despacho de 

ref:49, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55854 Nr: 1053-11.2016.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peterson Silva e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o réu reside atualmente na comarca de 

Rondonópolis-MT, conforme juntada de ref. 25, determino a remessa da 

presente Carta Precatória para a mencionada Comarca, com as nossas 

homenagens, para a prática do ato haja vista seu caráter itinerante, 

conforme artigo 262 do Código do Processo Civil.

Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a remessa, conforme determina o 

artigo 262, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta - MT, 11 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46972 Nr: 1817-65.2014.811.0022

 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 Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Adilio Santos, João Dinarte Souza 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução hipotecária ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso Ltda – 

SICREDI SUL MT, em face de Manoel Adílio Santos e João Dinarte Souza 

Santos, devidamente qualificados nos autos.

A parte autora peticionou em ref:28 requerendo a extinção do feito em 

razão de sua desistência, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

somente com relação ao executado Manoel Adílio Santos.

Requereu ainda conforme refs:28 e 40 a designação de Hasta Pública do 

bem penhorado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ref: 28.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação com relação ao executado Manoel Adílio Santos e declaro EXTINTO 

O PROCESSO sem resolução de mérito, prosseguindo o feito em face do 

executado João Dinarte Souza Santos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo, somente com relação ao executado 

Manoel Adílio Santos.

Ademais, por não haver qualquer impugnação à avaliação do bem 
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penhorado às fls.95, desde já, dou-o por homologado.

Defiro o pedido formulado pelo exequente em petição de refs: 28 e 40.

Por economia, a fim de evitar custos operacionais, e seguindo a tendência 

de informatização dos processos judiciais, nos termos do art. 879, II do 

Código de Processo Civil, o leilão deverá ser realizado eletronicamente 

(c.c art. 882, §1° do CPC).

 Para tanto, nomeio como leiloeiros o Sr. JOABE BALBINO DA SILVA, 

inscrito na Famato sob o n. 067/2013, podendo ser encontrado na Rua 02, 

n.264, Lt A, Qd 07, Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, e a 

leiloeira a Sra. CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, inscrita na Jucemat 

sob o n.º 022, podendo ser encontrada na Rua 02, n.264, Lt A, Qd 07, 

Residencial JK, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340 (art. 880 c.c art. 881, §1°, 

ambos do CPC).

O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para a ampla 

divulgação do leilão (art. 887/CPC).

Fixo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para que o(s) leiloeiro(s) 

proceda(m) com a alienação judicial do bem.

Atente(m)-se o(s) leiloeiro(s) quanto as suas obrigações, elencadas no 

art. 884 do CPC, quais sejam:

I - publicar o edital, anunciando a alienação;

II - realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo 

juiz;

III - expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias;

IV - receber e depositar, dentro de 1 (um) dia, à ordem do juiz, o produto 

da alienação;

V - prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes ao depósito.

Para fins do art. 885/CPC, fixo como preço mínimo da arrematação a 

importância correspondente a 50% do valor da avaliação, cujo lance, se 

contemplado, deverá ser depositado numa única parcela e de imediato 

pelo arrematante, por meio eletrônico ou depósito judicial (art. 892/CPC).

A ordem de entrega do bem será expedida desde logo seja demonstrado o 

pagamento do lance ofertado, bem como a comissão do leiloeiro, a qual 

fixo no importe de 05% do valor da arrematação (art. 884, parágrafo 

único, do CPC - 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932 – artigo 

1.100 da CNGC).

Sendo estas as disposições à serem destacadas, sem prejuízo das 

demais disposições processuais previstas nos arts. 897 a 903 do CPC, 

INTIME-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que ciente(s) adotem as medidas 

necessárias ao seu mister e expeça-se o edital atentando-se aos seus 

requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC).

Cientifique os demais sócios da empresa, cuja parte das cotas foram 

penhoradas, da realização da alienação das cotas, bem como cientifique 

os executados, tudo conforme artigo 895 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63196 Nr: 1846-13.2017.811.0022

 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: Angela de Carvalho Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso, Pedro Juno Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Pedra Preta-MT procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, à internação 

compulsória de PEDRO JUNO CARVALHO SOUZA em uma clínica/hospital 

especializada, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou, na falta de vaga, 

em hospital filantrópico conveniado ou, particular, com a realização de 

todos os exames clínicos e ministração de insumos e tratamentos que se 

fizerem necessários, às suas expensas, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência e bloqueio de numerário suficiente para cumprir a 

decisão, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no 

âmbito civil quanto criminal. Sem custas e sem honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 27 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62299 Nr: 1487-63.2017.811.0022

 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: Geriane Santana de Jesus, ALSdS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta/MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Pedra Preta-MT, forneçam o medicamento ALENIA 12/400mg, a requerente 

Agatha Leilani Santana de Souza, imediatamente e enquanto perdurar o 

tratamento, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem 

honorários advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 27 

de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57809 Nr: 1903-65.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, e MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Pedra Preta-MT, forneçam o medicamento Clopin 75mg, ao requerente 

Ataide Ribeiro da Costa, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, 

sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários 

advocatícios face à gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Ciência 

ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 27 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 1351-66.2017.811.0022

 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: Emerson Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

em favor de Emerson Batista Alves, em face do Município de Pedra 

Preta-MT, devidamente qualificados nos autos..

A decisão de ref. 10, recebeu a inicial e indeferiu o pedido de tutela de 

urgência.

Citado o requerido apresentou contestação em ref. 18.

Instado a se manifestar, (ref. 22) a representante do Ministério Público 

pugna pela extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, eis que a 

parte autora realizou a consulta pleiteada.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em detida análise aos autos, entendo que razão assiste o Ministério 

Público.

Uma vez realizada a consulta, objeto da presente ação, desapareceu o 

interesse de agir, impondo-se a extinção do processo pela perda do 

objeto.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59560 Nr: 140-92.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanilza Ribeiro dos Santos, LCdSB, PLdSB, RAdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos de Campos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizada por 

Luiz Carlos dos Santos Brito, Pedro Luiz dos Santos Brito e Rayssa 

Aparecida dos Santos Brito, representados por sua genitora Tereza 

Ribeiro da Silva em face do Carlos de Campos Brito, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Verifica-se que os requerentes abandonaram a causa por mais de 30 

(trinta) dias, sem se manifestarem nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que os requerentes abandonaram a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, não sendo localizados e não se 

manifestarem nos autos.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60867 Nr: 784-35.2017.811.0022

 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: Manoel Messias Olimpio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Pedra 

Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

em favor de Manoel Messias Olímpio de Souza, em face do Município de 

Pedra Preta-MT e Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição acostada em ref. 21, o autor declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Em petições de refs. 30, ambos os requeridos concordaram com a 

desistência.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 21.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60404 Nr: 528-92.2017.811.0022

 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: Irineu de Jesus Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

em favor de Irineu de Jesus Lima, em face do Estado de Mato Grosso, 

devidamente qualificados nos autos.

Consta que o paciente sofreu um acidente que causou uma fratura do 

maléolo tibial razão pela qual necessita de realizar cirurgia da fratura.

Contudo, em ref:27 o Ministério Público pugnou pela extinção do feito, pela 
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perda do objeto, haja vista que o autor não mais necessita do 

procedimento cirúrgico por estar curado.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e Decido.

Tendo em vista que o autor não mais necessita do procedimento cirúrgico 

por estar curado, denota-se a perda do objeto deste feito, devendo este 

ser extinto.

 Assim, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

restou configurada o não interesse processual pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, face 

à ausência de interesse processual.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57883 Nr: 1940-92.2016.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos de Almeida Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT/12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, em face de JOSE CARLOS DE 

ALMEIDA FERREIRA qualificada nos autos.

Em petição acostada em ref. 15, a autora declarou que requer a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, face a um acordo celebrado entre as 

partes.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 15.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48344 Nr: 105-06.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, WPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Procurador(a) Geral do Município de Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto com fulcro no artigo 536, §1º do Código de Processo Civil, 

em consequência ao descumprimento da liminar ora deferida por esse 

juízo e confirmada em sentença, determino o bloqueio de valores 

consistente no valor remanescente dos serviços ora prestados pela 

empresa prestadora de serviços, (notas fiscais n.ºs 762 e 777), qual seja, 

R$ 64.278,40 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e 

quarenta centavos), nas contas dos requeridos, Estado de Mato Grosso e 

Município de Pedra Preta-MT, conforme prestação de contas de 

fls.580-581.Havendo êxito na penhora, DETERMINO a transferência dos 

valores bloqueados para a Conta Única.Após, DETERMINO o levantamento 

do alvará judicial, para a liberação dos valores depositados em Juízo, no 

valor de R$ 64.278,40 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito 

reais e quarenta centavos) em favor da empresa prestadora de serviços, 

CARMED CARE RESGATE LTDA-ME, Banco do Brasil, Agência 2970-x, 

conta corrente: 38035-0, CNPJ: 13.951.548/0001-69,oficiando-a para que 

comprove o recebimento dos valores ora bloqueados e que exerça a 

continuidade do tratamento de Home Care ao paciente Wagner Pimenta 

Santos.Ciência as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 09 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41777 Nr: 51-11.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, José Martins - OAB:84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação, devendo emitir a guia pelo 

Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o 

comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65612 Nr: 2868-09.2017.811.0022

 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: Odair de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ e decisão 

retro, impulsiono o feito para :

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, 

devendo intimar o patrono(a) do(a) requerente e o requerido 

pessoalmente.

2- Cientifique-se ainda o requerente, que deverá comparacer na Avendida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra PretaMT - 

portando os documentos pessoais, exames e laudos necessários para a 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 195-14.2015.811.0022

 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: Zoraide Campos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ e decisão 
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retro, impulsiono o feito para :

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, 

devendo intimar o patrono(a) do(a) requerente e o requerido 

pessoalmente.

2- Cientifique-se ainda o requerente, que deverá comparacer na Avendida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra PretaMT - 

portando os documentos pessoais, exames e laudos necessários para a 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65376 Nr: 2800-59.2017.811.0022

 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: Marli Rodrigues da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ e decisão 

retro, impulsiono o feito para :

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, 

devendo intimar o patrono(a) do(a) requerente e o requerido 

pessoalmente.

2- Cientifique-se ainda o requerente, que deverá comparacer na Avendida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra PretaMT - 

portando os documentos pessoais, exames e laudos necessários para a 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52702 Nr: 1685-71.2015.811.0022

 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: Valdinei Vicente Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ e decisão 

retro, impulsiono o feito para :

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, 

devendo intimar o patrono(a) do(a) requerente e o requerido 

pessoalmente.

2- Cientifique-se ainda o requerente, que deverá comparacer na Avendida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra PretaMT - 

portando os documentos pessoais, exames e laudos necessários para a 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63049 Nr: 1806-31.2017.811.0022

 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: Diamantina Ribeiro Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ e decisão 

retro, impulsiono o feito para :

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, 

devendo intimar o patrono(a) do(a) requerente e o requerido 

pessoalmente.

2- Cientifique-se ainda o requerente, que deverá comparacer na Avendida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra PretaMT - 

portando os documentos pessoais, exames e laudos necessários para a 

realização da perícia médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66058 Nr: 3055-17.2017.811.0022

 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: Marizete Soares Andrelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Junior Andrelino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito para:

1- Designar perícia médica para o dia 21/07/2018, às 08:00 horas, ficando 

intimado(a) o(a) patrono(a do interditando para o ato. Intime-os ainda, 

pessoalmente, o interditando e interditado, para o comparecimento na 

referida perícia.

 2- Cientifico ainda, que deverão comparecerem na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal - Pedra Preta/MT - portando os 

documentos pessoais, para a realização da perícia médica.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95128 Nr: 264-62.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselaine de Moraes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Marques do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 CÓDIGO: 95128

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando manifestação do Requerido à Ref.116, qual altera seu 

posicionamento quanto à realização da perícia e concorda, e ainda a 

necessidade de realização do ato pleiteada e sustentada pela Autora à 

Ref. 112, INTIME-SE o perito já nomeado para que indique nova data e hora 

da perícia, nos termos da Ref. 111, observada a existência de quesitos e 

indicação de assistente técnico já presente nos autos (Ref.78 e 79).

Verifico que na decisão de Ref.74, fora determinada a pedido da parte 

Autora, expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que no prazo 

de 30 (trinta) dias, informe o valor atualizado das parcelas pagas, 

vencidas, vincendas, e valor negativado, e ainda as condições de 

negociação e/ou para rescisão do contrato, ato que não consta nos autos 

até o momento.

Em atenção ao pedido do Requerido constante à Ref. 117, qual aduz ser 

imprescindível à constatação do alegado, OFICIE-SE a Caixa Econômica 

Federal, para que forneça o Laudo Técnico e Fotográfico realizado na 

casa da Autora em 2011 por ocasião da contratação do financiamento, 

bem como por oportuno encaminhe as informações requisitadas 

supracitadas.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91074 Nr: 1821-21.2013.811.0028

 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: Niracy Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Marcelo Rangel Falcão Gomes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Johny Walter Ribeiro de 

Oliveira - OAB:10127
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o presente Embargos de Terceiro, RECONHEÇO A 

AUSENCIA DE INTIMAÇÃO da Embargante do ato de penhora sobre o 

imóvel deferida nos autos em fase de execução em apenso, e nos termos 

do artigo 239 §1º e §2º inciso II e art. 242 do CPC, CONSIDERO SANADO O 

VICIO.

 CONDENO a Embargante ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art.85 e 86 parágrafo único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89807 Nr: 1589-09.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conrado Heitor de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A OAB/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 89807

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Determino a citação do requerido conforme novo endereço apresentado.

Sendo infrutífera a citação, dê-se ciência ao exequente devendo se 

manifestar quanto ao prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125894 Nr: 2743-57.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elite Representações Comercial Ltda - ME, 

Marcos Antonio Pinto da Silva, Celia Regina Neves de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 125894

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Indefiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, uma vez que 

os executados ainda não foram citados da presente ação. Proceda-se 

tentativa de citação dos executados no novo endereço informado à (ref. 

25).

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96324 Nr: 563-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovair Gracioli Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alberto Tabet Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96324

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Indefiro o pedido de ref. 58 uma vez que o autor não trouxe aos autos 

nenhuma prova que justifique a alteração da decisão retro.

 Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93677 Nr: 2508-95.2013.811.0028

 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: Miriam Correa de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe João Maria Tomaselli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Aparecida S. Duarte - 

OAB:8.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aparecida S. Duarte 

- OAB:8.650/MT

 CÓDIGO: 93677

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a certidão de ref. 69, intime-se o inventariante por seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas pertinentes 

ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o inventariante 

pessoalmente para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106864 Nr: 770-04.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irene Fernandes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 106864

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a juntada de ref.60 que informa o falecimento da autora, 

intime-se o douto advogado a fim de que proceda a habilitação dos 

herdeiros do autor, no prazo de 10 (dez) dias.

Certifique-se quanto ao transito em julgado da sentença.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107086 Nr: 860-12.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Elena de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO:107086

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.
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Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138243 Nr: 3307-02.2017.811.0028

 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: José Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889/MT, Luiz Fernando Wahlbrink - OAB:8830/MT

 Código: 138243

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115065 Nr: 2986-35.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lozinda Rondon de Almeida

 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: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz- Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 115065

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 93437 Nr: 2441-33.2013.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Fatima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucionei Francisco de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 CÓDIGO: 93437

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100356 Nr: 1836-53.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 CÓDIGO:100356

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando a informação juntada pelo Requerido Ref. 45, INTIME-SE o 

Autor para manifestar-se, e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110361 Nr: 1699-37.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Benedita da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 CÓDIGO: 110361

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o município de 

Poconé ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de 

cruzeiro real para URV a parte autora.

O acórdão determinou a liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse interim, intime-se o requerido, em consonância com o art. 510 do 

CPC, para, caso queira, apresentar pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116015 Nr: 3248-82.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Alves Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves- 

Procurador Federal INSS - OAB:

 CÓDIGO: 116015

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72723 Nr: 1916-22.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Vicente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 72723

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, §4º da Lei nº 10.259/01 e art. 3º da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via PRECATÓRIO, em duas vias, devendo as vias de 

requisição ser encaminhadas simultaneamente, sendo a primeira ao 

Presidente do Tribunal Regional Federal, que tomará as providências 

estabelecidas no art. 7º da Resolução nº 559/07 e a segunda à entidade 

devedora (Resolução nº 559/07).

Cumpridas as determinações anteriores e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124110 Nr: 2157-20.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Fernandes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro o pedido de renuncia.

2. Não havendo requerimento de diligencias, DECLARO encerrada a 

instrução.

3. Vistas sucessivas para alegações finais escritas.

4. Após, CONCLUSOS para Sentença.

4. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

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.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156041 Nr: 2661-55.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Amancio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156041

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 19 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156108 Nr: 2681-46.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia da Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 142156

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 
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pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 03 de Agosto de 2018, às 

14h50min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 1061-14.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO LUÍS OLIVEIRA RAMOS 

- Procurador Federal -Mat. SIAPE 1662090 - OAB:

 CÓDIGO: 44537

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Pedido de cumprimento de sentença e Habilitação nos próprios 

autos formulado pelo herdeiro necessário CARMINDO ALEIXO DA COSTA 

em virtude do falecimento do autor.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiro necessário.

Instado a manifestar o INSS em nada discordou.

 É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos, verifico que restaram 

comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual sejam, o óbito 

da autora da ação, e a comprovação da qualidade dos requerentes como 

herdeiros necessários da de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelo herdeiro necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Tendo em vista que o autor concordou com os cálculos apresentados pela 

autarquia ré, bem como, os RPV’s já foram expedidos, cumpra-se os 

demais itens da decisão de ref. 34, expeça-se os respectivos alvarás 

conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes 

conferidos na procuração ao patrono do autor e após, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156409 Nr: 2783-68.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cornelio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143193

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13 de dezembro de 2018, às 16h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132919 Nr: 1065-70.2017.811.0028

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Procopio de Alemida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a decisão de ref. 05, não foi devidamente cumprida em 

virtude de não constar na exordial o endereço completo da parte 

requerida. Certifico que faço a INTIMAÇÃO da parte requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, forneça o endereço atualizado da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151813 Nr: 975-28.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Arruda Mendes

 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 manifestar sobre a juntada de ref.12 e 19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151027 Nr: 667-89.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18 e manifestar 

sobre a juntada de ref.13 e 17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151809 Nr: 971-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( Designada para o dia 28 de Junho 

de 2018, às 13h30min ).

INTIMANDO ainda a parte autora, para no prazo legal, impugnar a 

contestação de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151827 Nr: 985-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( Designada para o dia 28 de Junho 

de 2018, às 16h00min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151848 Nr: 992-64.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariluce da Silva Moura Guia

 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:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( Designada para o dia 28 de Junho 

de 2018, às 16h30min ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111565 Nr: 2027-64.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isa Falcão Dorileo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 111565

SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

ISA FALCÃO DORILÊO.

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo na presente demanda, (Ref.28).

É o relatório.

Decido.
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Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 108 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122235 Nr: 1591-71.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando petição de Ref. 35 onde a Requerente pugna pela aplicação 

do artigo 319 §1º do CPC, quando informa que diante da certidão de 

Ref.25 não foi possível a intimação da Requerida;

INTIME-SE a parte Requerente para que nos termos do artigo 319 §1º do 

CPC informe quais diligencias são pretendidas para o fim de conseguir 

obter o endereço e intimação da parte Requerida.

 Insta mencionar que para aplicação do pedido subsidiário presente no 

mesmo petitório, é necessário preenchimento dos requisitos presentes no 

artigo 256 e 257 do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155504 Nr: 2441-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Requerente acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem 

como para comparecer em audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 

13 de Agosto de 2018 às 12h00min, conforme ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155635 Nr: 2512-59.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Requerente acerca da decisão de ref. 4, bem como para 

comparecer na audiência conciliatória designada para o dia 13 de Agosto 

de 2018 às 09h00min, conforme ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155634 Nr: 2511-74.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 4, bem como para 

comparecer em audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 13 de Agosto 

de 2018 às 09h20min, conforme ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155633 Nr: 2510-89.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 4, bem como para 

comparecer em audiência conciliatória designada para o dia 13 de Agosto 

de 2018 às 09h40min, conforme ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148333 Nr: 8108-58.2017.811.0028

 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: KGdS, Sharawell Iasmin Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/MT, ADRIANE DE LIMA MARTINS - OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora por meio de seu advogado constituído para intimar da perícia 

médica redesignada para o dia 14 de setembro de 2018, às 09h30min nas 

dependências deste Fórum, conforme ref. 7

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125621 Nr: 2651-79.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BOGO BITENCOURT ME, Sandro Carmelo 

Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de intimação da 

Sentença e para apresentar contrarrazões do recurso, no valor de R$ 

28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de guia de deligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 
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comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155631 Nr: 2508-22.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A (BGN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Requerente acerca da decisão de ref. 4, bem como para 

comparecer em audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 13 de Agosto 

de 2018 às 10h00min, conforme ref.6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117035 Nr: 206-88.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO BENEDITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD), solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o 

oficio ser instruído com as informações do requerido eventualmente 

constante nos autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre 

outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011396-72.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUCIDES DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 
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dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000335-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LINA FERREIRA MARINHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-19.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER DA SILVA COSTA OAB - GO2516 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO OLIVEIRA GONCALO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000341-19.2018.8.11.0059. 

AUTOR: DOUGLAS DA CRUZ ANDRADE RÉU: CLODOALDO OLIVEIRA 

GONCALO Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de 

arcar com as custas do processo, devendo ser juntada aos autos 

declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro documento que 

comprove a hipossuficiência financeira dos requerentes, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000353-33.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER FRANCISCO DEI RICARDI OAB - MT12994/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. T. D. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000353-33.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ELISAMAR MARIANO DOS REIS REQUERIDO: MARCIA 

TAVARES DA SILVA REIS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, 

no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar a real 

impossibilidade de arcar com as custas do processo, devendo ser juntada 

aos autos declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro 

documento que comprove a hipossuficiência financeira dos requerentes, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46555 Nr: 2358-21.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Leste de Mato Grosso 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Iazaldy Nardon Ferreira Barroso, José 

Alberto de Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração interposto 

pela exequente foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88867 Nr: 8593-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGCS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em virtude da decretação do divórcio entre as partes, defiro o pedido 

retro.

Assim sendo, expeça-se ofício ao INCRA para proceder a retirada do 

nome da Sra. MÁRCIA GOULART COELHO SILVA, CPF. 945.227.401-82 da 

certidão do Processo Administrativo 54246.001.226/2002-44 constante no 

INCRA, restando somente o nome do Sr. VALTEIR RIBEIRO DA SILVA, CPF 

798.747.541-68.

 Outrossim, cumpra-se as demais determinações contidas na sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68717 Nr: 2783-43.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseane Bandeira, RBL, TBL, TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ribeiro Lima, vulgo "Queta"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Remetam-se os autos ao contador judicial para atualização do débito 

alimentar.

Após, expeça-se carta precatória para citação do executado no endereço 

fornecido pelos exequentes à ref. 15.

 Atualize o endereço do executado no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68718 Nr: 2784-28.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseane Bandeira, RBL, TBL, TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ribeiro Lima, vulgo "Queta"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta precatória para prisão do executado no endereço 

fornecido pelos exequentes à ref. 71.

 Atualize o endereço do executado no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98102 Nr: 1541-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - 

OAB:49109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 67400 Nr: 2162-46.2016.811.0059

 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: CLAUDENISE ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício salário maternidade em face do INSS, ambos já 

qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 09.

Impugnação à ref.13.

 Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 15h45mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92545 Nr: 10716-33.2017.811.0059

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido ministerial retro.

Nos termos do artigo 321 do CPC, determino a intimação da parte autora 

para que, em 15 dias, emendar a inicial, a fim de constar Getúlio Martins 

Vargas como integrante da lide, fornecendo seu endereço para 

recebimento das intimações devidas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85294 Nr: 6294-15.2017.811.0059

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laboratório e Distribuidora Optica Bela Vista 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO GOMES GONCALVES - 

OAB:MG 139135, Sanzio Eduardo Ramos - OAB:MG 129.851

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69198 Nr: 3022-47.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista o acolhimento dos embargos de declaração, conforme ref. 

87, o qual reformou a sentença prolatada nos presentes autos, defiro o 

pedido de ref. 97 e, consequentemente, oficie-se por derradeiro o Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, corrija o valor da 

concessão do referido benefício, qual seja, 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, sob pena de fixação de multa diária.

Em tempo, requisite-se a autarquia previdenciária os cálculos por ela 

elaborados para concessão do benefício em questão.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89141 Nr: 8796-24.2017.811.0059

 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: KBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDRC, PSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se a escrivania se a audiência de conciliação foi realizada.

Considerando que o requerido não foi citado (ref.11), intime-se a parte 

autora, através de seu advogado constituído, para no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar aos autos o endereço atualizado do requerido, a fim de 

possibilitar a citação.

 Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81983 Nr: 4205-19.2017.811.0059

 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: BV Financeira S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao teor da certidão do Oficial de Justiça retro, manifeste-se a 

parte autora no prazo de 10 dias.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64170 Nr: 972-48.2016.811.0059

 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 Itau S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILDA DIAS FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Guenda - OAB:101.856 - 

SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Proceda-se à vinculação do valor depositado em juízo.
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Após, conclusos para análise do pedido de ref. 91.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75194 Nr: 5812-04.2016.811.0059

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdefran dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para 

recolher o necessário, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65858 Nr: 1663-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i 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: BELCAR VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lys Cristina Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Almeida 

Guerra - OAB:23483

 Tendo em vista o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87783 Nr: 7927-61.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Resplande de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença c/c a concessão de 

aposentadoria por invalidez rural em face do INSS, ambos já qualificados 

nos autos.

Liminar deferida à ref. 04.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação à ref. 09.

Impugnação à ref. 16.

Laudo de exame médico pericial anexado à ref. 46.

As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao laudo juntado, 

sendo que somente a parte autora se manifestou (ref. 56).

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade rural a fim de comprovar a condição de segurada 

especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 15h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98778 Nr: 1898-58.2018.811.0059

 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: CEAdM, JVMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o acordo entabulado entre as partes, abra-se vista ao MPE para 

manifestação.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49586 Nr: 5255-22.2013.811.0059

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pablo Iazaldy Nardon Ferreira Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:8.977/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação de embargos a execução proposta por PABLO IAZALDY 

NARDON em face da ação de execução que lhe move COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ARAGUAIA, ambos qualificadas nos 

autos.

 Manifestação do embargado anexada às fls. 19/39.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Considerando que as partes transacionaram na ação principal que está 

em apenso, é de rigor a extinção do feito, pois o ato almejado neste feito 

não mais persiste, acarretando a perda superveniente do objeto em 

questão.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO extinto o presente 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

NCPC.

Com base no princípio da causalidade, condeno o embargante ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

do proveito econômico obtido no processo de execução.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98419 Nr: 1736-63.2018.811.0059

 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 Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Nepomuceno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de RUTE NEPOMUCENO DE OLIVEIRA, 

ambos já qualificados nos autos.

 Após regular tramite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora, a qual informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda, uma vez que as partes 

transacionaram extrajudicialmente (ref. 16).
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 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Custas pela parte requerente.

Deixo de condenar em honorários porque não houve resistência da parte 

contrária.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 958-70.2011.811.0049

 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: Nilça Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos (fls.119 e 120).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73260 Nr: 4960-77.2016.811.0059

 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: EULINA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIZZA SOUSA MATOS SOARES 

- OAB:14780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

parte autora foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92984 Nr: 10957-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o advogado nomeado nestes autos foi 

intimado da decisão proferida por este Juízo e até a presente data, nada 

apresentou aos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89141 Nr: 8796-24.2017.811.0059

 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: KBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDRC, PSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que não foi possível aferir se a audiência 

de conciliação foi realizada ou não, visto que não consta nenhum registro 

no sistema apollo deste Juízo, razão pela qual, torna-se impossível afirmar 

se houve ou não a realização do ato designado. O referido é verdade e 

dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000346-41.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO BARBOSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000346-41.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: HIPOLITO BARBOSA LIMA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, 

analisados os autos, verifico que, conquanto os documentos trazidos ao 

caderno processual pela parte autora sirvam de início de prova material e 

os argumentos por ela explanados se mostrem plausíveis, o direito ao 

recebimento dos valores pleiteado constitui matéria que demanda 

necessariamente a produção de prova oral. Considerando o exposto, nos 

termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência, na medida em que será melhor analisado no momento da 

prolação da sentença. Esclareço que deixo de designar audiência 

conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, visto que como de praxe e 

conforme se extrai da própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42623 Nr: 2361-10.2012.811.0059

 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: VNdM, HGNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Luiz Octavio Moraes Martins - OAB:43809/GO, 

Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT, TARCISIO JORGE 

SILVA ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a parte autora, mesmo 

devidamente intimada, via DJE, conforme se vê nas certidão do dia 

22/11/2017, até a presente data não apresentou contrarrazões a apelação 

e não informou se houve o pagamento das parcelas atrasadas, tendo seu 

prazo decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8191 Nr: 601-36.2006.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Círio Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para informar a conta 

bancaria e cpf do titular para viabilizar a expedição de alvara eletronico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 94161 Nr: 11661-20.2017.811.0059

 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: KSS, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO SOUZA GUIMARÃES - 

OAB:12681-A

 Considerando que expediente será diferenciado em 27/06/2018, 

consoante Portaria n. 629/2018-PRES, redesigno a solenidade outrora 

agendada para o dia 24 de julho de 2018, às 12h30min, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos, acerca da nova 

data designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 95078 Nr: 12239-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA Montelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de maio de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 12h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 12238-95.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de maio de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96571 Nr: 676-55.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oli José do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de maio de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 424-52.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA MEEURREREN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de maio de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 14h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96151 Nr: 423-67.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Terezinha Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): inss- instituto nacional de seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perscrutado os autos, verifica-se que foi realizada audiência de instrução 

em 02 de maio de 2018, entrementes, lamentavelmente, todos os 

depoimentos gravados naquele dia foram corrompidos, sendo, desse 

modo, necessária a redesignação da solenidade para o dia 02 de agosto 

de 2018, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a parte autora por intermédio de seu advogado constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96125 Nr: 404-61.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido formulado pela requerente, razão pela qual redesigno a 

audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018, às 14h30min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono constituído.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 4358-91.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hélio César Pietrobom, HKMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifica-se a ausência de instrumento 

procuratório em nome do causídico subscritor da petição retro encartada.

Desta feita, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja apresentado o 

aludido documento.

Após, sanada a irregularidade, tornem os autos conclusos para expedição 

de alvará de liberação de valores.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48831 Nr: 4575-37.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maraia de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifica-se a ausência de instrumento 

procuratório em nome do causídico subscritor da petição retro encartada.

Desta feita, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja apresentado o 

aludido documento.

Após, sanada a irregularidade, tornem os autos conclusos para expedição 

de alvará de liberação de valores.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50187 Nr: 165-96.2014.811.0059

 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: Fernando dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A (Agência de 

Confresa-MT), Carla Lange Ropk, FABIO MACHADO DE CASTRO, KLEBER 

DE FREITAS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Considerando a necessidade da participação deste magistrado no curso 

“Oficina de Prevenção à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis 

desumanos ou degradantes”, realizado nas instalações da ESMAGIS-MT, 

no município de Cuiabá, restou prejudicada a audiência outrora agendada, 

razão pela qual redesigno a audiência de instrução para o dia 1º de 

agosto de 2018, às 15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

A solenidade se destinará à oitiva de Carla Lange, Fábio Machado de 

Castro, Kleber de Freitas Soares e ao depoimento pessoal do autor, 

consoante decisão anterior.

Intimem-se as partes por intermédio de seus patronos constituídos.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51355 Nr: 1151-50.2014.811.0059

 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: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A, Tiago da Silva Machado - OAB:

 Processo nº. 1151-50.2014.811.0059 (Código: 51355)

 Após o trânsito em julgado da sentença, foi iniciada a fase de liquidação, 

contudo, restaram os meios executórios frustrados, consoante se denota 

do compulsar dos autos.

Neste viés, a exequente apurou ser devido o montante de R$396.391,01 

(trezentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e um reais e um 

centavo), pugnando para que tal dívida seja averbada às margens da 

matrícula do imóvel 1.641 do Cartório de Registro de Porto Alegre do Norte.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Defiro o pedido formulado pela exequente, devendo ser expedido o 

respectivo mandado de penhora e avaliação do imóvel retro mencionado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 11 de junho de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 3981-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiele Martins da Silva, Maicon dos Santos, 

vulgo "Marquinho", Raiana Thais Silva Alarcon, Evair Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, Luiz Octavio Moraes Martins - 

OAB:43809/GO, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913 -B, Raphael 

Prajnatara Balbino da Silva - OAB:20340/MT, SAMUEL GOMES 

MACHADO DE SOUZA - OAB:, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:MT 22127-A

 Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de TATIELI 

MARTINS DOS SANTOS, MAICON DOS SANTOS, EVAIR PEREIRA DE 

ABREU e RAIANA THAIS SILVA ALARCON.

 Entrementes, encerrada a instrução processual, tem-se que os réus 

foram pronunciados para se sujeitarem ao julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri (referência 204).

Nesse passo, conforme se depreende da certidão contida na referência 

225, os aludidos réus interpuseram recurso em sentido estrito, razão pela 

qual RECEBO-OS em razão da tempestividade.

Assim, abra-se vista ao MPE para que apresente contrarrazões, no prazo 

legal.

 Após, conclusos para o juízo de retratação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101092 Nr: 3130-08.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES, Maria 

Cicera do Nascimento Rocha Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 Defiro o pedido retro (ref. 59).

Assim sendo, oficie-se as profissionais da equipe interprofissional desta 

Comarca, para proceder conforme requerido.

No que tange ao pedido de visita da companheira Laureny Rocha Sena ao 

acusado Everaldo Ferreira Magalhães, abra-se vista ao MPE para 

manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86900 Nr: 7386-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Trata-se de pedido formulado pela defesa requerendo a autorização 

judicial para submissão do reeducando Antônio Cunha da Silva a exames, 

entre os quais consta o psicológico e o psiquiátrico.

À ref. 92, a representante do Ministerial manifestou pelo indeferimento.

Decido.

Nos termos do artigo 14, §2°, da Lei n. 7.210/1984, INDEFIRO o pedido, 

tendo em vista que não restou demonstrado, nos autos, a juntada de 

pedido administrativo ou a recusa da direção administrativa do 

estabelecimento prisional.

No que tange à remissão de pena pelo estudo de ref. 59 e 68, nos termos 

do artigo 126, da Lei n. 7.210/1984, DECLARO REMIDOS 14 (quatorze) 

dias da reprimenda imposta ao apenado, devendo ser procedido novo 

cálculo de pena.

Por fim, defiro o pedido ministerial, devendo o Gestor Judiciário oficiar ao 

Diretor da Cadeia Pública local a fim de que passe a juntar, aos pedidos, a 

frequência com assinatura diária dos presos, seja nos casos de remissão 

pelo trabalho, seja pelo estudo, para melhor desempenho e controle do 

instituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79313 Nr: 2598-68.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Porto Alegre do Norte/MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaymison Ernandes de Oliveira, Renato Gomes 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Conforme se verifica da missiva de ref. 202, apenas o réu Jaymison foi 

intimada da sentença condenatória. Assim, expeça-se nova carta 

precatória objetivando a intimação de Renato Gomes Vieira do ato 

sentencial.

Após, considerando que o sentenciado Jaymison manifestou interesse em 

recorrer (Ref. 202), abra-se vista à DPE para apresentação das razões 

recursais.

Às providências.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42271 Nr: 1433-72.2018.811.0019

 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: Paróquia Nossa Senhora dos Navegante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 

tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do respectivo alvará, devendo, 

entretanto, ser observada rigorosamente a Portaria nº 006/2013-DF, 

principalmente no que concerne a permanência de menores de 18 anos, 

desacompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior por eles 

expressamente autorizados, bem como a proibição de venda de bebidas 

alcoólicas para menores, nos termos do Capítulo III, artigos 5º, incisos I, II e 

III, § 1º e 6º e 7º, bem como nos termos do Capítulo VII, art. 14, §1º e art. 

15.Vale consignar, ainda, que em caso de descumprimento desta 

determinação judicial o requerente poderá incidir nas sanções previstas 

na portaria nº 006/2013/DF e no Estatuto da Criança e do Adolescente.Por 

derradeiro, compete aos organizadores do evento, ao Conselho Tutelar da 

Comarca, bem como a Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, 

fiscalizarem em sua plenitude o cumprimento do presente Alvará, e da 

Portaria do Juízo, sob pena de cassação do referido Alvará, sem prejuízo 

da aplicação de outras sanções administrativas e penais, devendo, 

portanto serem notificados para comparecer no evento em questão, para 

a correta fiscalização acima determinada.Expeça-se o competente Alvará, 

devendo também acompanhar cópia da Por tar ia  n º 

006/2013-DF.Comunique-se o Conselho Tutelar e a Prefeitura Municipal de 

Porto dos Gaúchos/MT.Oficie-se a Polícia Civil e Militar, para que tomem 

conhecimento do evento, bem como prestarem informações necessárias a 

seus organizadores e realizar a fiscalização das condições de 

segurança.Oficie-se a Vigilância Sanitária Municipal para que promova a 

fiscalização sanitária do local do evento, verificando eventuais barracas 

de alimentos, banheiros, bares e restaurantes etc.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 75 Nr: 50-26.1999.811.0019

 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: Ernesto João Munaretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Porto dos Gaúchos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Grossklaus 

Campinas - OAB:10019/MT

 Certifico que INTIMO O Banco do Brasil s/a na pessoa de seu advogado 

Dr. Adriano Athala de Oliveira Shcaira que foi juntado erroneamente 

nestes autos as guias referentes às diligência do oficial de justiça bem 

como os seus respectivos comprovantes e que a referida 

petição/documento 42036 está edereçada à 2ª vara criminal e Cível de 

Mirassol Doeste-MS e menciona processo nº 0000019-74.1992.8.11.0011 

e partes Bco. Do Brasil X Cooprocami Coop.Agric. Dos Prod. De Cana de 

Mr. D"Oeste e outros, devendo tomar as providencias necessárias no 

prazo de 10 dias para posterior retorno do presente feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 445-51.2018.811.0019

 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: Rosangela do Nascimento Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine de Góis Conradi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada de carta precatória com diligência negativa(ref.38)intimo 

a parte autora para manifestar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10035 Nr: 196-18.2009.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT, Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:215358/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sávio Luis Oliveira Ramos - 

OAB:

 Processo n.º 196-18.2009.811.0019

 Código n.º 10035

Vara Única

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APONSENTADORIA POR INVALIZ 

ajuizado por DANIEL CORREA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente habilitados.
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À vista requerimento retro desde já DEFIRO a expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados em favor do autor em nome de 

seu patrono, assim espessasse alvará e em seguida seja transferido o 

referido valor a conta indicada nos autos.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Porto dos Gaúchos-MT, 11 de junho de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 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: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT

 Intimo a advogada nomeada acerca da decisão de ref.69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42271 Nr: 1433-72.2018.811.0019

 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: Paróquia Nossa Senhora dos Navegante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a advogada do requerente para recolher o valor de três selos para 

a expedição do alvará, bem como recolha a diligência da oficiala de justiça, 

ou que forneça meios para tal finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27391 Nr: 14-85.2016.811.0019

 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

 PARTE AUTORA: Dorival de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto de Lazari "Espólio", João de Lazari 

"Espólio", Manoel José de Souza, Maria Socorro de Souza, Osvaldo de 

Lazari "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para se 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30646 Nr: 1376-25.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gulio Pablo Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 Certifico que intimo o denunciado na pessoa de seu advogado da 

audiência redesignada para o dia 14/08/2018, às 13:30 conforme se vê na 

ref. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41971 Nr: 1263-03.2018.811.0019

 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: Adriano de Souza Malfato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Bonfim dos Santos, Ivaldo Bonfim dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/MT, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

atribuindo valor correto à causa, providenciando o recolhimento da 

complementação das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da 

distribuição.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos, imediatamente.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41979 Nr: 1267-40.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Oliveira de Souza, MLOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Com efeito, CITE-SE o executado no endereço informado nos autos para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito alimentar 

em atraso, conforme planilha constante da inicial, incluindo-se as parcelas 

vincendas, comprovando o pagamento das parcelas supramencionadas, 

ou justificando-as, em havendo impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

prisão civil, protesto, além da inscrição no cadastro de inadimplentes (art. 

528, §1° e §3° do Código de Processo Civil).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-19.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

GREISSI KELLI MATILDE (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)

 

Em cumprimento a Portaria n. 724/2018DGTJ-PRES, que determinou a 

suspensão do expediente, a audiência de conciliação designada não 

realizou, portanto, redesigno o dia 06 de julho de 2018, às 14h30MIN, para 

realização do ato.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27705 Nr: 153-37.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Ribeiro de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT, Robson Dupim Dias - OAB:14074/MT

 Intimo a causídica acerca da ref.184.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000036-64.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO SCHEMBEK SOUZA OAB - MT19907/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL RODRIGUES LOPES (RÉU)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 10/07/2018, 

às 15h:00min( Horário oficial do Estado).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-34.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DE SOUSA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRATAN SILVA CARMO (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 10/07/2018, 

às 15h:30min (Horário oficial do Estado).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140157 Nr: 2545-19.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danillo Gonçalves Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção à decisão retro, IMPULSIONO o feito à matéria para imprensa 

com o fim de INTIMAR a parte Exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133975 Nr: 795-16.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Barcelos Costa, Wilson José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada GLÓRIA RIBEIRO DIAS SÃO JO´SE, 

OAB/MT nº 20.220/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 

03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que os referidos autos foram retirados do 

Cartório especificamente para extração de cópias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33468 Nr: 2190-19.2011.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diulisses Pulcherio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Rafael Cesar do Nascimento - OAB:16056

 Autos ID N.º 33468

Vistos.

Considerando a petição de fls. 115/117, no qual informa a impossibilidade 

de comparecimento da testemunha Antônio Francisco Ferreira, o qual 

encontra-se em gozo de atestado médico (fls. 112/114), REDESIGNO a 

presente oralidade para o dia 19/12/2018, às 17h30min (Horário Oficial do 

Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que 

se fizerem necessárias.

 Verifica-se que a testemunha Paulo Roberto Ricarti já fora ouvida nos 

presentes autos, razão pela qual dispenso sua presença na oralidade a 

ser realizada.

Constata-se que não fora ouvida a testemunha do autor, o Sr. Fábio 

Barros Coelho, razão pela qual determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar se deseja insistir em sua oitiva, sob 

pena de preclusão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 11 de junho de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 79-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Abreu Luz, Zulmara Elias Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Deeconto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Vistos, etc.

 Tendo em vista manifestação do requerente às fls. 92/93, determino a 

realização de auto de constatação no imóvel objeto dos autos, a fim de 

que se possam confirmar as condições em que o sublocatário ocupante 

devolveu o bem e juntou as chaves nos autos (fls.91).

Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular.

Intime-se a parte requerente para arcar com a diligência do senhor oficial 

de Justiça.

No mais, verifica-se que a Sr.ª Divina Assis Barbosa pugnou pela sua 

intervenção nos presentes autos na forma de assistente do requerido, 

com fulcro no art. 59, § 2º, da Lei 8.245/91 e do artigo 119 e ss do CPC 

(fls. 86/90), sob o fundamento de que possui interesse nos deslinde do 

feito, haja vista possível aquisição do imóvel.

Desta forma, antes de analisar o pleito da solicitante, DETERMINO a 

intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

quanto ao pedido de Assistência de fls. 86/90.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para análise do pedido.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138114 Nr: 1330-08.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DL, PHLB, JALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Diante do pedido de fl. 28, realizada a diligência junto aos Órgãos 

conveniados a este Juízo, a pesquisa do endereço do executado restou 

infrutífera, eis que o CPF fornecido pela parte exequente é INVÁLIDO.

 Assim, intime-se a parte exequente, através da Defensoria Pública, para 

oferecer o número correto do CPF do executado, viabilizando assim a 

pesquisa.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 168-12.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dantes Umberto Lasse - ME, Dante Umberto 

Lasse, Rafaela Lasse Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 44/46, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, DANTES UMBERTO LASSE-ME 

(CNPJ 05.402.484/0001-19) e DANTE UMBERTO LASSE (CPF 

453.992.121-53) devidamente citados em fls. 41, até o valor indicado em 

fls. 51, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Ademais, proceda a serventia com a citação da executada Rafaela Lasse 

de Campos, no endereço fornecido às fls. 45.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42337 Nr: 2623-18.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercilmar Lacerda Lemes, Valdo Morais do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 55, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, GERCILMAR LACERDA LEMES 

(CPF 439.859.631-34) e VALDO MORAIS DO NASCIMENTO devidamente 

citados em fls. 40, até o valor indicado em fls. 57, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 1297-86.2015.811.0017

 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): Auto Posto Fontes Ltda, Cícero Paulo Fontes 

da Luz, Maria de Jesus da Silva Gomes Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 67, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, AUTO POSTO FONTES LTDA - 

ME (CNPJ. 02.962.118/0001-26), CÍCERO PAULO FONTES DA LUZ (CPF 

772.416.061-91) e MARIA DE JESUS DA SILVA GOMES (CPF 

015.113.571-18) devidamente citados em fls. 43, até o valor indicado em 

fls. 69, o que deverá ser efetivado por meio de penhora on line, via 

BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135765 Nr: 2020-71.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150, Patrícia Frizzo - OAB:OAB/PR n° 45.74, Simone Alves da 

Silva - OAB:6835/TO, Viniccius Feriato - OAB:OAB/PR n° 43748

 Vistos, etc.

 O recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo executado não foi 

conhecido. Segundo o relator, a questão atinente ao excesso de 

penhora/execução e a necessidade de nova avaliação do bem de forma 

fracionada deveriam ser articuladas e analisadas em primeiro lugar pelo 

juízo a quo (fls. 137/139).

 Pois bem. Em atenção a carta precatória da Comarca de Maringá/PR, este 

Juízo determinou a penhora do imóvel indicado pelo Juízo Deprecante, qual 

seja, “Fazenda Santo Antonio”, localizada neste município (fl. 39). Em 

contínuo, houve a realização da avaliação (fls. 40/42) e intimação das 

partes quanto a respectiva penhora e avaliação.

 Com isso, o executado manifestou-se nos autos informando a 

concordância com a avaliação do imóvel penhorado (fls. 76/77). Em 

momento algum arguiu excesso de penhora e a necessidade de nova 

avaliação com o desmembramento do imóvel. Somente quando 

determinada a realização de leilão para alienação do imóvel penhorado, o 

executado insurgiu-se apresentando recurso, o qual não foi conhecido 

pelo Juízo “ad quem”.

 É cediço que, não concordando com a penhora por entender que a sua 

incidência sobre a integralidade do imóvel rural supera o crédito 

exequendo, incorrendo em excesso de execução, cabia ao executado 

insurgir-se na forma do artigo 914, §2.º e artigo 915 do Código de 

Processo Civil, o que inocorreu. Nem mesmo apresentou proposta de 

desmembramento do imóvel para alienação.

 Assim, por ora, mantenho a decisão de fl. 79 que determinou a realização 

de leilão para alienação do imóvel penhorado.

 Sem prejuízo, intime-se o exequente para em 5 (cinco) dias manifestar-se 

quanto ao desmembramento do imóvel para alienação, conforme pugnado 

pelo requerido nas razões do agravo de instrumento.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13569 Nr: 398-69.2007.811.0017
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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): Jonas Muchel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, julgo 

procedente a denúncia para condenar o acusado JONAS MUCHEL, pela 

prática do crime do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, nos 

termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.Presente, contudo, a 

causa de diminuição de pena do artigo 155, § 2.°, do Código Penal, 

conforme fundamentado no bojo dessa decisão, diminuo a pena privativa 

de liberdade em ½ (metade), passando a dosá-la em 01 (um) ano de 

reclusão.Pena definitivaVencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, 

por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção 

do crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) 

ano de reclusão e ao pagamento 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, tornando-a 

definitiva neste patamar. REGIME.Consoante o disposto nos artigos 33, § 

2º, alínea “c”, e § 3.º do Código Penal, o acusado deverá iniciar o 

cumprimento da pena no regime ABERTO. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade do condenado não obstam a concessão da 

benesse. Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, 

em observância aos artigos 44, § 2.º c/c 46 do Código Penal, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, qual 

seja, prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, nos termos do 

artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou 

privada com fins sociais, a ser definida na audiência admonitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44470 Nr: 1141-98.2015.811.0017

 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: Getúlio Azevedo de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Azevedo de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 46.

Dessa forma, intime-se a parte autora 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. o necessário.

Cumpra-se, realizando e expedindo

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143679 Nr: 1098-59.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aleana Pereira da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclides Berto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanna Vasconcelos de Moraes 

Pereira - OAB:28.318 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO audiência de inquirição 

das testemunhas ELIZET DOMINGOS ROCHA, HELIO CAETANO FERREIRA 

e PATRICK FERREIRA para o dia 11 de Dezembro de 2018, às 14h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo as mesmas ser 

intimadas com a devida antecedência para o comparecimento ao ato.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 135765 Nr: 2020-71.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edi de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150, Patrícia Frizzo - OAB:OAB/PR n° 45.74, Simone Alves da 

Silva - OAB:6835/TO, Viniccius Feriato - OAB:OAB/PR n° 43748

 Código N.º 135765

Vistos.

 Haja vista que não houve a intimação do Executado para se manifestar 

sobre às fls. 40/42, intime-se o Executado para se manifestar, pelo prazo 

legal.

Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 São Félix do Araguaia – MT, 23 de outubro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15276 Nr: 1743-70.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edniz José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por EDINIZ JOSÉ DA 

SILVA, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e do 

respectivo Alvará de liberação do valor (fl. 129).

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora efetuou 

a retirada do alvará correspondente em 12/04/2018, conforme 

manifestação da causídica aposta à fl. 134.

Em contínuo, a parte autora declarou o recebimento da parte que lhe cabia, 

e que não restava mais nada a receber (fl. 134).

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51518 Nr: 1025-48.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cangussu Prates, Mario Aparecido Leite 

Cangassú Prates, Joilson Dimas Leite Cangassú Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silveira Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Dimas Leite Cangussu 

Prates - OAB:4698/MT, Mario Aparecido Leite Cangussu Prates - 

OAB:4652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Vistos.

Considerando a ausência da douta Promotora de Justiça lotada nesta 

comarca (férias/licença) e a impossibilidade do nobre substituto em atuar 

no período, tendo em vista ser titular na Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT, cumulando no período, a Promotoria de Porto Esperidião/MT e 

Rio Branco/MT, é necessária a adequação de pauta, tendo em vista as 

audiências já designadas naquela Comarca para a mesma data, conforme 

ofício 122/2018/PJ/SJQM.

Assim, REDESIGNO para 31 de julho de 2018, às 13h30min, a audiência 

outrora aprazada nestes autos para o dia 12/06/2018.0

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 683-27.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada pela autora.Designo 

audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 2018, às 15h40min. 

Cite-se o Requerido, nos termos do art. 695 do CPC, com antecedência de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335, se infrutífera e ou frustrada a conciliatória, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela Autora 

(CPC art. 344).Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 24 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-03.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFSON DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000052-03.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JEFFSON DA SILVA MIRANDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro o pedido do Autor/Exequente 

quanto ao levantamento do valor depositado, para tanto determino a 

expedição do respectivo alvará judicial e transferência, conforme 

requerido no Id. 11436006. Após levantamentos, façam-se conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-92.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTAIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELITON SERAFIM DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000005-92.2018.8.11.0098. EXEQUENTE: JOSE VALTAIR DA SILVA 

EXECUTADO: HELITON SERAFIM DOS SANTOS Vistos. Cite-se a parte 

executada, para que no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida 

(Art. 829, CPC), dando-lhe ciência de que o prazo de quinze dias para 

oferecimento de embargos será contado da juntada aos autos do 

mandado de citação, independentemente de penhora (Art. 914 CPC). 

Consigne-se no mandado que a parte devedora poderá depositar em juízo 

apenas 30% da execução (valor principal, mais custas e honorários) e o 

valor remanescente, dividir em até 6 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (Art. 916 do CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de três dias, o Oficial de Justiça deverá, 

munido da segunda via do mandado, proceder a imediata penhora de bens 

e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e, na mesma oportunidade, 

intimar a parte executada, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente, 

quando inexistir patrono constituído nos autos. Caso o Sr. Oficial não 

localize a parte executada para intimá-la da penhora, deve certificar 

detalhadamente as diligências realizadas (Art. 829, §1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (Art. 827, parágrafo único, CPC). Defiro as prerrogativas do 

Art. 212, § 1º e 2º do CPC. Intime-se e cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 22 

de maio de 2018. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-49.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010097-49.2014.8.11.0098. REQUERENTE: SIMONE HENRIQUE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Turma Recursal, bem como a certidão disposta no ID 

12140079, notifiquem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito para o devido 

andamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 de 

maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-03.2016.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAMARA DE OLIVEIRA 05448412122 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010005-03.2016.8.11.0098. REQUERENTE: TEREZINHA XAVIER DA 

SILVA REQUERIDO: ITAMARA DE OLIVEIRA 05448412122 Vistos. 

Intime-se o devedor para pagar o débito conforme ID 11551480, no prazo 

de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando 

que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como 

honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Não efetuado o 

pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e expeça-se, o 

mandado de penhora e avaliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-63.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CASA LOTERICA MINA DE OURO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010055-63.2015.8.11.0098. REQUERENTE: CASA LOTERICA MINA DE 

OURO LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A Vistos. Considerando a certificação 

de ID 11606789 quanto a tempestividade do recurso inominado interposto 

conforme ID. 5303999, recebo-o no efeito devolutivo (art. 43, Lei 

9.099/95), visto que não restou demonstrado o dano irreparável. Intime-se 

a parte autora/recorrida para apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme inteligência do art. 41, § 2º, da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-77.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS CARREIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Agência Central de Cuiabá 

Valdir José da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000006-77.2018.8.11.0098. REQUERENTE: JORGE LUIS CARREIRO 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

AGÊNCIA CENTRAL DE CUIABÁ VALDIR JOSÉ DA SILVA Vistos. 

Notifique-se o Reclamante para emendar a inicial, juntando cópia de seus 

documentos pessoais, comprovante endereço e, querendo, os 

respectivos comprovantes mencionados (compra e postagem), no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Porto Esperidião MT, 30 de Maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000034-45.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO EMILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

1000034-45.2018.8.11.0098. REQUERENTE: FABRICIO MOREIRA ALVES 

REQUERIDO: DIEGO EMILIO DA SILVA Vistos. Cumpra-se, na forma 

deprecada, servindo-se a cópia, como mandado. Após o cumprimento, 

procedam-se as baixas e anotações de estilo, com as cautelas legais e 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT 08 de junho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-53.2013.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN POLMER INFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DESPACHO Processo: 

8010002-53.2013.8.11.0098. REQUERENTE: JHONATAN POLMER INFANTE 

REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA Vistos. Considerando a 

ausência da douta Promotora de Justiça lotada nesta comarca 

(férias/licença) e a impossibilidade do nobre substituto em atuar no 

período, tendo em vista ser titular na Comarca de São José dos Quatro 

Marcos/MT, cumulando no período, a Promotoria de Porto Esperidião/MT e 

Rio Branco/MT, é necessária a adequação de pauta, tendo em vista as 

audiências já designadas naquela Comarca para a mesma data, conforme 

oficio 122/2018/PJ/SJQM. Assim, REDESIGNO para 20 de SETEMBRO de 

2018, às 13h30min, a audiência outrora aprazada nestes autos para o dia 

12/06/2018. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 12 de junho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000171-61.2017.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 35.000,00; 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: ODNILSON BORDON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: ODNILSON BORDON 

Endereço: Rua Diego Sanches Hernande, 522, Canjica, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 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 

que se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2018 Hora: 09:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. . ADVERTÊNCIAS: 1. 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 654 de 714



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: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 12 de junho de 2018. Atenciosamente, ANTONIO MARCOS 

DE OLIVEIRA CORREIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI 

Dados do processo: Processo: 1000171-61.2017.8.11.0098; Valor causa: 

R$ 35.000,00; 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: ODNILSON BORDON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): Nome: ODNILSON BORDON 

Endereço: Rua Diego Sanches Hernande, 522, Canjica, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: 

AVENIDA PAULISTA, - DE 612 A 1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01310-100 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 

que se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2018 Hora: 09:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. . ADVERTÊNCIAS: 1. 

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: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. PORTO 

ESPERIDIÃO, 12 de junho de 2018. Atenciosamente, ANTONIO MARCOS 

DE OLIVEIRA CORREIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - 

MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-34.2012.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO COM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010012-34.2012.8.11.0098. REQUERENTE: FERNANDA MARINHO 

RODRIGUEZ REQUERIDO: RICARDO ELETRO COM Vistos. Defiro o pedido 

do Exequente (ID. 11722703), quanto à vinculação, levantamento e 

transferência do valor depositado pela Executada/Requerida. Expeçam-se 

os respectivos alvarás para o devido levantamento nos termos requerido. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-96.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODNILSON BORDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010036-96.2011.8.11.0098. REQUERENTE: ODNILSON BORDON 

REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. 

Defiro o pedido do Autor/Exequente (ID. 10890290), para tanto, cumpra-se 

integralmente a decisão anteriormente proferida quanto ao levantamento 

do valor depositado em juízo (ID. 5299888), bem como determino a 

expedição do alvará referente ID. 5299663, nos termos requeridos no ID. 

10890290. Após levantamentos, considerando a sentença dos autos, 

remetam-se ao arquivo com as anotações, baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-10.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI GONZAGA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT0008328A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUANORTE ATACADO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000004-10.2018.8.11.0098. REQUERENTE: SILVONEI GONZAGA DE 

CASTRO REQUERIDO: EQUANORTE ATACADO EIRELI - EPP Vistos. 

Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança 

e protesto cautelar de protesto que Silvonei Gonzaga de Castro move em 

face de Equanorte Atacado Eirelli-EPP, todos devidamente qualificados no 

feito. Pela análise da petição inicial, bem como dos documentos que a 

instruem, verifico de fato os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, autorizadores da concessão da tutela antecipada em casos em que 

probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O “fumus boni iuris” encontra-se no fato de que, considerando 

a alegação de inexistir contrato entre partes que teria dado origem à 

cobrança, e consequentemente à geração do débito tributário dela 

decorrente, não há maneira de que a autora constitua prova negativa de 

que não detém vínculo comercial com o requerido. O “periculum in mora”, 

por sua vez, se encontra evidenciado, pois a manutenção do protesto 

pode causar ao autor danos creditícios de difícil reparação. É cediço a 
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autoridade conferida ao juiz em, prevendo maiores prejuízos a uma das 

partes, autorize a sua equiparação em Juízo até restar comprovada a 

legalidade do que tem sido trazido aos autos. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo de 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, a tutela antecipada pode ser revogada a qualquer tempo 

caso surjam novos fatos que assim autorizem. Pelo exposto, DEFIRO 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional à parte autora, para o fim 

específico de determinar a suspensão do PROTESTO e COBRANÇA do 

suposto débito tributário no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos 

reais), o qual teria sua origem na emissão da nota fiscal eletrônica de 

número 000.001.084 - série 001, pela Requerida – Equanorte Atacado 

Eireli, ora guerreada, nos termos da documentação anexada à inicial. 

Expeça-se ofício dirigido ao tabelionato de protesto desta Comarca, onde o 

referido débito fora protestado. Expeça-se oficio à Secretaria de Estado 

de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, para dar ciência da suspensão 

ora deferida. Designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 15h00min. Após, cite-se o promovido do inteiro teor do pedido 

inicial, bem como a data de audiência oportunamente designada, com a 

advertência de que o seu não comparecimento poderá implicar em 

confissão e revelia (art.20 da Lei nº 9.099/1995). Intime-se o promovente, 

cientificando-o de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e possível condenação nas custas processuais 

(art.51, I, § 2º, da Lei nº 9.099/1995). Por derradeiro, concedo o benefício 

da gratuidade da justiça (art. 98, do CPC). Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000153-40.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MILENIO MODAS E CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA SMIGURA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000153-40.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MILENIO MODAS E 

CALCADOS LTDA - ME REQUERIDO: PRISCILA SMIGURA DE CARVALHO 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, da Lei 

9.099 de 26/09/1995. Fundamento e decido. A parte autora manifestou-se 

em audiência, pela desistência da ação, informando a autocomposição 

extrajudicial, requerendo, portanto, a extinção do feito sem julgamento de 

mérito e seu consequente arquivamento. Ante o petitório, Homologo a 

desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 

51, §1º da Lei 9.099/95. Isento a requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 20/2018/DF

O Darwin de Souza Pontes, Juiz(a) de Direito da Unidade Judiciária da 

Comarca de Canarana, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o artigo 81, alínea "b" e art. 82, ambas da Lei 

n°. 4.964/85 (Código de Organização Judiciária do Estado – COJE) e 

Seção 2 – Função Correcional, item 1.2.11, da CNGC (Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça), que regulamentam a 

correição ordinária do foro extrajudicial, e, por derradeiro, a norma 1.2.5 

da mesma Consolidação;

Considerando o teor do ofício n°. 1/2017/GAB, comunicando o impedimento 

do Magistrado em correicionar o Cartório de 2°. Ofício.

R E S O L V E:

 Art. 1º. Designar o período de 26/7/2018, das 08:00 às 18:00 horas (local) 

para realização da CORREIÇÃO ORDINARIA no Cartório de 2°. Ofício de 

Querências – MT, sem prejuízo do normal funcionamento do Foro, podendo 

o período ser estendido, por mais 01 (um) dia. Durante a correição serão 

observadas rigorosamente as normas contidas no Capitulo 1, seção 3 da 

CNGC.

Art. 2º. Designar o servidor ISRAEL TIBES WENSE DE ALMEIDA GOMES, 

Assessor de Gabinete II, para secretariar os trabalhos correcionais.

Art. 3º. Determinar ao insigne Registrador que providencie para que todos 

os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do expediente estejam 

à disposição do Juiz Corregedor no início dos trabalhos da correição;

Art. 4º. Convidar os Senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, e o Público em geral, para, 

querendo, acompanharem os trabalhos da correição, oportunidade em que 

serão resolvidas todas as reclamações e sugestões que forem 

apresentadas.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Querência - MT, 7 de junho de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz Corregedor

PORTARIA N°. 19/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro, desta Comarca de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei;

CONSIDERANDO: o teor do Ofício n°. 61/2018 DCP-DMP em cumprimento 

ao que determina a Instrução Normativa SPA nº1/2011 e a fim de atender 

às diretrizes do Plano de Gestão 2017-2018 da Coordenadoria 

administrativa, e a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso.

R E S O L V E:

Art. 1° - DESIGNAR os servidores LENY TEIXEIRA STEPHAN, Gestora 

Geral, matrícula 4476 e ROSIANE DA MATA PEREIRA, Técnica Judiciária, 

designada Gestora Administrativa III, matrícula 25238, lotadas nesta 

comarca, para a partir desta data, compor a Comissão para realizar 

levantamento dos bens patrimoniais móveis do fórum da Comarca de 

Querência.

Publique-se, remetendo cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e à 

Coordenadoria Administrativa.

Querência – MT, 29 de maio de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33060 Nr: 353-26.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCIVAN BEZERRA, ADRIANA JESUS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal em que são réus ADRIANA JESUS DOS SANTOS 

e NELCIVAN BEZERRA, incursos nos crimes descritos na denúncia 

(ambos soltos).

Em relação ao réu WANDERSON SILVA SANTOS, consigno que houve 

desmembramento do feito em relação a ele, originando-se o processo de 

código 51015, em regular trâmite.

1) ADRIANA JESUS DOS SANTOS e NELCIVAN BEZERRA foram citados.

2) Houve petição de patrono particular em favor de ADRIANA JESUS DOS 

SANTOS mas o nobre patrono NÃO JUNTOU PROCURAÇÃO hábil no feito, 

visto que apresentou uma procuração referente a processos cíveis e 

trabalhistas que não se relacionam com este processo.

DECIDO.

Considerando-se que a Defensoria Pública não retornou aos seus 

trabalhos e não existe previsão próxima de retomada, a nomeação de 
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advogados dativos se impõe como medida de regularidade processual.

Assim:

Em relação à ré ADRIANA JESUS DOS SANTOS: Intime-se o patrono para 

apresentar procuração válida em 24h, sob pena de desentranhamentos de 

todas as suas manifestações.

Em relação ao réu NELCIVAN BEZERRA: Nomeio como dativo o Dr. Marcos 

Alves do Nascimento – OAB/MT – 19.240 para apresentar defesa. Os 

Honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

 Providencie-se o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51147 Nr: 3159-29.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSANDRO RODRIGUES DA SILVA DE 

FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A

 Vistos.

Intime-se a defesa para apresentar memoriais escritos em 5 dias.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9698 Nr: 1689-17.2004.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO CUNHA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR 

FERREIRA, FÁBIO MELO FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia da Silva Ferreira 

Borges - OAB:21967/GO, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, José 

Carlos Cunha Leão - OAB:23.278/GO, Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549-B, Luiz Aldani Nardão - OAB:9.305/MT, Marco Aurélio 

Gomes - OAB:14.831/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsander Araújo Freitas - 

OAB:24783, ELSON ANTONIO FERREIRA - OAB:6501-B/MT, Renata 

Nogueira de Oliveira - OAB:28378/GO

 Vistos.

Considerando-se a controvérsia a respeito dos cálculos, retornem à 

Contadoria Judicial para que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

Com a vinda, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-16.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ALEXANDRE DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA (REQUERIDO)

AMARO E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono para intimar as partes da expedição de Alvará eletrônico para 

levantamento dos valores depositados em Juízo.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56950 Nr: 1857-31.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO LUIZ PAVONI, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012/DF

 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 exequente para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 da CNGC/MT, 

para que ele cumpra o Mandado Citação, 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17.880-A

 Impulsiono o feito para intimar o NOVO PATRONO do réu da decisão de 

ref. 113 que Designou audiência para o dia 20 de junho de 2018, às 16:30 

horas (horário oficial de Mato Grosso) para interrogar o Acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54876 Nr: 1066-62.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES - 

OAB:13613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18582/MT, KAYO 

RONNARO SILVA DIAS - OAB:22433/O, Rafael Jara Bigio - 

OAB:20194/MT, VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

13.777-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerida da Sentença, 

datada do dia 06/06/2018, abaixo transcrita. Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as 

partes (REF 22).Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, 

nos termos do art. 922 do NCPC. Transcorrido o prazo do vencimento, 

aguarde-se por mais cinco dias eventual manifestação das partes. Anoto 

competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral cumprimento. No 

silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção. Aguarde-se em arquivo provisório com as baixas nos relatórios 

estatísticos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51829 Nr: 3398-36.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, Fábio Luis Nascimentos dos 

Santos da Mota - OAB:19615/BA, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:5751, ANDRÉ LUIZ SOARES BERNARDES - 

OAB:13613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18582/MT, KAYO 

RONNARO SILVA DIAS - OAB:22433/O, PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:20194/MT, VINICIUS 

DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 13.777-A
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerida da Sentença, 

datada do dia 06/06/2018, abaixo transcrita. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes 

(REF13).Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos 

termos do art. 922 do NCPC. Transcorrido o prazo do vencimento, 

aguarde-se por mais cinco dias eventual manifestação das partes. Anoto 

competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral cumprimento. No 

silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45746 Nr: 419-04.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJORGE PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Karen Santos 

Carneiro - OAB:20480-O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias, para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide, conforme Decisão/Determinação de 06/06/2018, ref. 62.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49378 Nr: 3621-70.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Auto Peças e Ret. Castrillon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana 

de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joice Pinto Pereira de Siqueira 

- OAB:20.116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Pinto Pereira de 

Siqueira - OAB:20.116/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45416 Nr: 1640-06.2017.811.0052

 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: RHGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELY RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:22546/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para se manifestar nos autos, sobre 

a Cota Ministerial com pedido de realização de exame de DNA, tendo em 

vista que as partes (Ananias Gomes de Oliveira e Valdete Conceição de 

Lara), intimados, deixaram trasncorrer o prazo sem manifestacão.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31416 Nr: 1277-92.2012.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Manoela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cezar Massam Nichols 

- OAB:MT - 11270

 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 as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32315 Nr: 774-37.2013.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 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 as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31081 Nr: 941-88.2012.811.0052

 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: Osvaldina Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 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 as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48802 Nr: 3335-92.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Baptista Tessinari, Adriano Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para retirar em cartório a Carta de 

Adjudicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31543 Nr: 1405-15.2012.811.0052

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Oliveira da Luz

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca da certidão 

de fls. 165, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35964 Nr: 383-14.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES, Cpf: 

51317931149, Rg: 0746740, Filiação: Ivanilda de Oliveira Rodrigues e 

Antonio Rodrigues Junior, data de nascimento: 20/04/1972, brasileiro(a), 

natural de Lambari D'oeste-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone (65) 

9678-8414. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Processo n.º 383-14.2015.811.0052 – Código: 35964Vistos em 

correição.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 20, pelo que 

DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado GILCIMAR DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do 

Código de Processo Penal, considerando que houve tentativa de citação 

(ref. 15), sem sucesso.Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao 

Ministério Público para pugnar o que entender de direito.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, Delmar Zanol, digitei.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 

013/2015 (Apolo 35964) que, no ano de 2012, na cidade de Lambari 

D'Oeste/MT, o denunciado GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES, com 

consciência e vontade, se apropriou de coisa alheia móvel, consistente na 

quantia, em espécie, de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), de 

propriedade da vítima-idosa ALVIN NEVES DE OLIVEIRA, de qual tinha a 

detenção, conforme Termos de Declarações de fls. 33/34, 36/37, 39/41 e 

44/47. 2º e 3º Fatos: Consta ainda que, nos anos de 2012 e 2013, o 

acusado deu início e efetuou loteamento de solo, para fins urbanos, sem 

autorização do órgão público competente e em desacordo com a 

legislação federal e municipal, vendendo lotes em loteamento não 

registrado no Registro de Imóveis Competente, conforme se extrai dos 

Boletim de Ocorrência acostado às fls. 110 e 118/119, dos Termos de 

Declarações de fls. 50/51, 52/53, 63/64, 93/94 e 113/114, dos Contratos 

de Compra e Venda de fls. 66/67, 97/98, 111/112 e 120/121, e 

especialmente o Ofício n. 082/2015 da Prefeitura de Lambari D'Oeste de fl. 

55.

Rio Branco, 07 de junho de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34591 Nr: 1192-38.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Cruz Nascimento, José Geraldo da Silva 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANIA CRUZ NASCIMENTO, Cpf: 

70593803108, Rg: 2542940-0, Filiação: Josefa Odete de Souza e Osvaldo 

Cruz Nascimento, data de nascimento: 29/10/1979, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, convivente, Telefone (65)9979-7274 e atualmente 

em local incerto e não sabido JOSÉ GERALDO DA SILVA SOBRINHO, Cpf: 

30865360987, Rg: 1.803.726, Filiação: Angelina Ferreira da Silva e Manoel 

Geraldo da Silva, data de nascimento: 25/11/1955, brasileiro(a), natural de 

Pirapozinho-SP, convivente, lavrador, Telefone (65)9979-7274. 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 dos inclusos autos de inquérito policial n. 

022/2014 (Apolo 34591) que, no do dia 05 de agosto de 2014, por volta 

das 22h, no Assentamento Raimundo José de Oliveira, zona rural, Salto do 

Céu-MT, os denunciados, com consciência e vontade, de modo a 

configurar violência contra a mulher na forma da lei específica, ofenderam 

a integridade corporal da vítimaadolescente VALÉRIA CRUZ NASCIMENTO 

(13 anos de idade), filha de Vânia Cruz Nascimento e enteada de José 

Gerado da Silva Sobrinho (ora acusados), causandolhe as lesões 

corporais descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico 

acostados às fls. 29/32.

Despacho: Processo n.º 1192-38.811.0052 – Código: 34591Vistos em 

correição.Defiro “in totum” a cota Ministerial de ref. 21, pelo que 

DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL dos acusados JOSÉ GERALDO DA 

SILVA SOBRINHO e VANIA CRUZ NASCIMENTO, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, 

considerando que houve tentativa de citação (ref. 16), sem 

sucesso.Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público 

para pugnar o que entender de direito.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, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 07 de junho de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33335 Nr: 320-23.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALVES FERREIRA, Cpf: 

57202834120, Rg: 0932675-8, Filiação: Alice Alves Ferreira e Celestino 

Ferreira de Sales, data de nascimento: 21/07/1973, brasileiro(a), natural de 

Barra do Bugres-MT, casado(a), lavrador, Telefone (65)99458422. 

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 dos inclusos autos do termo circunstanciado n. 

003/2014 (Apolo 33335) que, no dia 25 de janeira de 2014, por volta das 

09h, no Chácara do Senhor Almir Cachara, Zona Rural da cidade de Salto 

do Céu/MT, JOSÉ ALVES FERREIRA, com consciência e vontade, tinha em 

cativeiro espécimes da fauna silvestre nativa, quais sejam: 02 (dois) 

periquitos verdes (brotogeris tirica), sem a devida permissão, licença ou 

autorização da autoridade competente, conforme Boletim de Ocorrência de 
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fls. 07/08 e Laudo Pericial de fls. 31/36.

Despacho: Processo n.º 320-23.2014.0052 – Código: 33335Vistos em 

correição.Considerando que a presente ação seguia o rito sumaríssimo e 

diante da impossibilidade de citação do réu, foi feita remessa ao juízo 

comum (ref. 22), DEFIRO “in totum” a cota Ministerial de ref. 28, pelo que 

DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado JOSÉ ALVES FERREIRA, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do Código de 

Processo Penal. Transcorrido “in albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério 

Público para pugnar o que entender de direito.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, Delmar Zanol, digitei.

Rio Branco, 07 de junho de 2018

João Batista Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10239 Nr: 840-90.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Cazelato Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT

 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, no prazo legal, 

acerca da certidão de fls. 184, regularizando a situação cadastral da 

requerente junto à Receita Federal do Brasil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 240 Nr: 214-86.1999.811.0052

 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: APARECIDA MARCHIOLI FABRI, PEDRO FABRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estefano Virage Simon, Espólio de Walter 

Fernandes Fidélis, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2)INTIMEM-SE AS PARTES para, motivadamente, no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, especificarem as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão.3)INTIME-SE A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

para, querendo, manifestar-se nos autos, uma vez que apresentou 

contestação à inicial.4)Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de 

usucapião ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, DÊ-SE VISTAS AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 

178 e seguintes, do CPC.5)Por fim, embora não haja interesse direto da 

União na solução da presente ação petitória, conforme decidido pela 

própria Justiça Federal, entendo que é possível que o Procedimento de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 239 Nr: 213-04.1999.811.0052

 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: JOSÉ CECILIO DE MAGALHÃES, LUZIA DE OLIVEIRA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Walter Fernandes Fidélis, Estefano 

Virage Simon, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE CLADES REDER - 

OAB:4693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fernandes Fidelis - 

OAB:20.681, Giovana Sousa Peres da Silva - OAB:14.395/O

 2)Intimem-se as partes para, motivadamente, no PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.3)Após, tendo em vista a multiplicidade de ações de usucapião 

ajuizadas na área denominada Gleba Canaã, intime-se o Ministério Público 

para, querendo, ingressar na lide nos termos do arts. 178 e seguintes, do 

CPC.4)Por fim, embora não haja interesse direto da União na solução da 

presente ação petitória, conforme decidido pela própria Justiça Federal, 

en tendo  que  é  poss íve l  que  o  Proced imen to  de 

Arrecadação/Discriminação de n.º 54242.00031/2009-93, referente à 

Gleba Canaã, situada no Município de Lambari D´Oeste, tenha informações 

que possam auxiliar este Juízo na resolução desta lide. Assim, expeça-se 

ofício ao INCRA requisitando cópia do referido processo 

administrativo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31497 Nr: 1362-78.2012.811.0052

 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: Ivonete Pacheco de Oliveira

 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:

 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 as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31646 Nr: 105-81.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurides de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13601 Nr: 263-10.2011.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Carvalho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wendell Henrique de Barros 

Nascimento - OAB:Mat. 1706914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cezar Massam Nichols 

- OAB:MT - 11270

 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 as partes para se manifestarem nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48415 Nr: 3121-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Magela de Oliveira Almeida
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Vistos etc.,

Tendo em vista que houve reconvenção, havendo, portanto, ampliação 

objetiva do processo, AO DISTRIBUIDOR para que proceda a respectiva 

anotação, nos termos do artigo 286, parágrafo único, do CPC.

INTIMEM-SE as partes, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que pretendam produzir motivadamente, sob 

pena de preclusão e encerramento da fase de instrução probatória.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 2609-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leone Dutra de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Oliveira de Souza, André Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, INTIMEM-SE os requeridos, PESSOALMENTE (já que não há 

advogado constituído nos autos), para que efetuem a remoção da 

obstrução da passagem colocada, garantindo ao requerente acesso pela 

estrada de servidão na propriedade dos daqueles, NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO) HORAS, em cumprimento à decisão exarada pelo 

Relator DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, bem como para que 

responda NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, facultando-lhe juntar a 

documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos 

termos do artigo 1.019 do CPC.Oficie-se ao Relator para informar a 

providência tomada por este juízo.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52322 Nr: 1329-78.2018.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Primeiramente intime-se o douto patrono do Requerente para em 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos, cópia da certidão de 

nascimento LEGÍVEL do menor TALISSON SANTOS DA SILVA.

Após, voltem-me os autos CONCLUSOS para deliberação.

ÀS PRIVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50190 Nr: 348-49.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aéslia Guedes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Brandolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHANNES MIRANDA MEIRA - 

OAB:23309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Considerando o petitório à ref. 24 DÊ-SE vista ao Ministério Público para 

requerer o que entender de direito.

Ante o teor do petitório de fls. 24, e informação à ref. 26 que o d. patrono 

não militará mais nessa comarca DETERMINO a Secretaria da Vara que 

EXPEÇA-SE a competente certidão, devendo constar o valor dos 

honorários arbitrado quando da nomeação do Dr. Johannes Miranda Meira 

nos autos.

 Após, conclusos para decisão ou deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 907-11.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uéliton Rosa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 04 DE DEZEMBRO DE 

2018 ÀS 16H30MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39324 Nr: 500-68.2016.811.0052

 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: Edna Andrade Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Considerando petição e documentos à ref. 34, DETERMINO:

1- Sejam incluídos todos os herdeiros no polo ativo dessa ação, conforme 

documentos à ref. 34 com suas devidas qualificações;

2- Após, INTIME-SE a parte requerente, através de seu advogado, com o 

fito de proceder ao cumprimento do art. 1.806 do diploma Civil, no prazo de 

15 (quinze) dias ou, caso haja impossibilidade por questões financeiras, 

desde já, por força da não vinculação do juízo à estrita legalidade (art. 

723, § único, NCPC), autorizo que se faça à renúncia ao direito hereditário 

por instrumento particular.

 3- CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

4- Após, CONCLUSOS para decisão/deliberação.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 907-11.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uéliton Rosa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 907-11.2015.811.0052 – Código nº 37484

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 
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vigente da OAB/MT – fev 2018, 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.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 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, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 10), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 12 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000036-56.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: JOSE GUIDINI Parte Requerida: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): 

JOSE GUIDINI. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 13611260, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO/MT, 12 de junho de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-73.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DE SOUZA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 12 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000203-73.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000014-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

 

Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-17.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Com 

fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado a 

sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

alvará para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada 

nos autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-95.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 12 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000208-95.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 
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proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-80.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMAR ROSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 12 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000209-80.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27411 Nr: 1862-78.2010.811.0032

 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: Apolinário Dias Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ intimo o 

patrono da parte autora da decisão, com audiência marcada nos autos, 

resumidamente transcrita:... Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação. Desde já, para fins de comprovação da 

atividade rurícola, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/07/2018 às 14h15. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81923 Nr: 1725-18.2018.811.0032

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA JOAQUIM MORAIS 

COSTA - OAB:18792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Desconstituição de Dívida c/c Ação Indenizatória por Danos 

Morais proposta por ESTERLINA APARECIDA DE ARRUDA, em desfavor 

do BANCO DO BRASIL S/A, ambos já qualificados nos autos.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, nos 

termos do art.98 e seguintes do CPC.

Com efeito, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial e sua emenda.

Defiro o pleito de inversão dos ônus da prova, por tratar-se de relação 

consumerista (art.6°, VIII, do CDC).

Cite-se a parte Requerida, bem como intime-se a Requerente para que 

ambos compareçam à audiência de conciliação, a ser designada pela 

secretaria desta Vara.

 Ressalte-se, ainda, que o não comparecimento injustificado do (s) 

autor(es) ou da parte requerida importará em 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, a ser revertida em favor do 

Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Em não havendo autocomposição, será contado como termo inicial para 

oferecimento de contestação, a data da audiência de conciliação, cujo 

prazo de 15 (quinze) dias será contado em dobro, conforme preceitua o 

art. 183, do Código de Processo Civil.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 1830-92.2018.811.0032

 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): ELIANE RODRIGUES DE CAMPOS - ME, 

ARILSON CESARINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55771 Nr: 655-05.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Miguel Sebastião Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados pela 

parte exequente, às fls.14/16, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente 

processo de execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

 Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que 

seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos 

moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Deixo de condenar a parte executada ao pagamento de honorários, com 

fulcro no § 7°, do art.85, do CPC.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23118 Nr: 289-39.2009.811.0032

 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: João Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - 

OAB:21.412/O, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III- DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à execução apresentada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e HOMOLOGO por sentença os 

cálculos apresentados pela autarquia previdenciária (fls.79/81), para que 

surtam seus efeitos jurídicos e legais e JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

 Condeno a parte exequente ao pagamento do percentual de 10% (dez por 

cento), a título de honorários de sucumbência. Contudo, considerando que 

a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, conforme dispõem o § 3° do art.98, CPC.

 Com isto, proceda o Sr. Gestor às providências necessárias para que 

seja expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos 

moldes do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 952-70.2018.811.0032

 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): Patrícia Cantão Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais), referente ao cumprimento do mandado na zona rural , a 

ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55081 Nr: 119-91.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Egidia Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se o Sr. Gestor acerca da liquidação do respectivo RPV de 

fl.53. Em caso positivo, desde já, DETERMINO a expedição do competente 

Alvará Judicial para levantamento de valor.

Após, certificado nos autos o levantamento de valor, proceda-se ao 

imediato arquivamento do processo, com as anotações e baixas 

necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56289 Nr: 1011-97.2014.811.0032

 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): Sebastiana Clara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:Mat-1553454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 Vistos em correição.

À vista da certidão de ref.54, desde já DETERMINO a expedição do 

competente Alvará Judicial para levantamento de valor.

Após, certificado nos autos o levantamento de valor, proceda-se ao 

imediato arquivamento do processo, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 14-17.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Clara da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se na íntegra o quanto determinado na r. sentença de fls.51/53, 

procedendo o Sr. Gestor com as providências necessárias para que seja 

expedido o respectivo RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes 

do art. 100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

Em seguida, Expeça-se ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados, certificando nos autos.

Após, REMETAM-SE AO ARQUIVO com as baixas necessárias e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74971 Nr: 2351-71.2017.811.0032

 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: DAYANE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Benedito Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Inventário Negativo de Bens proposta por DAYANE 

OLIVEIRA DA SILVA, em virtude do falecimento de seu genitor, BENEDITO 

JESUS DE OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico nos autos que a requerente comprovou a condição 

de hipossuficiência, motivo pelo qual DEFIRO o pleito de gratuidade de 

justiça, nos termos do art.98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, assim como do artigo 

616, todos do Código de Processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial e sua respectiva emenda.

Nomeio INVENTARIANTE a requerente DAYANE OLIVEIRA DA SILVA e, 

desde já, intimo-a da sua nomeação, devendo o mesmo, no prazo de cinco 

(05) dias, prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar a sua 

função.

Após, dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, conforme 

dispõe o art. 620 do CPC.

Com as primeiras declarações prestadas pela inventariante, tendo esta 

indicado ser única herdeira.

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 629), para que, no 

prazo de 15 (quinze dias), após a vista de que trata o art. 627 do CPC, 

informe ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro 

imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações.

 Intime-se o Ministério Público acerca do processamento do Inventário, a 

fim de que este intervenha na condição de custos legis.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75052 Nr: 2391-53.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUINO MANOEL GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Oliveira da Cruz - 

OAB:MT 16.377

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Passagem Forçada c/c Pedido de Tutela de Urgência, 

intentada por AQUINO MANOEL GOMES em face ORLANDO DE TAL, 

ambos já devidamente qualificados nos autos,

Em petição de ref.40, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que 

encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver 

indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando já 

contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Sem custas.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 746-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Conceição da Silva 

Stabilito Albues - OAB:4266/RO, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 Processo eletrônico n.º 746-56.2018.811.0019

 Código nº 80435

Vara Única

Vistos em correição.

Trata-se de executivo de pena do reeducando ELIAS BISPO DE 

SANTANA, condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 

21 (vinte e um) dias de reclusão, por infringir o artigo 121, parágrafo 

segundo, inciso II do Código Penal.

O Ministério Público foi favorável à homologação da memória de cálculos 

(ref.23).

 INTIME-SE a defesa para se manifestar acerca dos cálculos juntado aos 

autos, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 11 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78191 Nr: 4131-46.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos em correição.Trata-se de Ação para Concessão 

Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por AGOSTINHA FERREIRA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os 

requ i s i t os  pa ra  a  concessão  do  re fe r i do  be n e f í c i o 

previdenciário.Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de 

passo a sanear o feito.Recebida a inicial em decisão de Ref.4, ocasião em 

que fora deferido o benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora e 

indeferida a antecipação de tutela.Citada, a parte requerida apresentou 

contestação, com documentos, em Ref.09. Impugnação à contestação, em 

Ref.13. Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela 

que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao recebimento do 

benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações não reclamadas 

dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da 

demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque atinente à 

relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a prescrição 

tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de tudo, 

faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Assim, não há preliminar a 

ser apreciada. Pressupostos processuais de validade e existência da 
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relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais do 

benefício previdenciário em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 10 (dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se 

assim o quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de 

testemunhas que deporão em juízo e que deverão comparecer 

independentemente de intimação.Desde já, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 

14h00min.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79682 Nr: 336-95.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmar Bispo Medeiros, Sidney Ferreira de 

Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Maria Aparecida 

Rodrigues - OAB:16860

 Vistos.

Diante da certidão da oficial de justiça, lançada à Ref.19, que a vítima e as 

testemunhas não foram intimadas, em razão do não cumprimento do 

mandado, restou prejudicada sua oitiva nesta Comarca. Assim, redesigno 

a audiência de instrução para o dia 12/06/2018, às 15h45min.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Ceila Consuelo Carvalho 

Martins, G.Geral, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27411 Nr: 1862-78.2010.811.0032

 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: Apolinário Dias Pedrozo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão de Auxílio-Doença e/ou Aposentaria 

Rural por Invalidez ajuizada por APOLINÁRIO DIAS PEDROZO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Recebida a inicial em decisão de fl. 47, ocasião em que fora deferido o 

benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação fl. 51/60, 

com documentos fl.62/79.

 Impugnação à contestação fl. 81/89.

Deferida a produção de provas periciais, preliminar de cerceamento de 

defesa não acatada e de prescrição para posterior análise, nomeado 

perito com os quesitos já apresentados pelas partes, decisão de fl.90/91.

Nomeação de novo perito fl. 112.

Laudo pericial fl. 126/129.

Manifestação da parte autora sobre laudo fl. 132/135 com pedido de 

quesitos complementares, que fora deferido na fl.137.

Quesitos complementares apresentados fl. 145/146.

Partes devidamente intimadas, não houve manifestação no prazo legal.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.

Desde já, para fins de comprovação da atividade rurícola, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2018 às 14h15.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63726 Nr: 2080-33.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/0

 Vistos.

Inicialmente, cumpram-se as determinações contidas na decisão de ref. 

85.

Designo nova audiência de justificação para o dia 11 de julho de 2018 às 

14h30min.

Initme-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63283 Nr: 1932-22.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Pereira Terra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão intentada por BANCO HONDA 

S/A em face de ANDREIA PEREIRA TERRA CUNHA, ambos já devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à ref. 41, requer a parte autora a 

desistência da ação, tendo em vista que as partes compuseram 

amigavelmente.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Ademais, CONDENO a parte autora em custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-52.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ILARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CORREA SOARES 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CORREA SOARES 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-23.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que em razão de ter sido estabelecido horário de expediente 

diferenciado no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 

27/06/2018 (08h às 12h), conforme Portaria n° 629/2018-PRES (em 

anexo), redesigno o dia 03 de julho de 2018, às 15h00, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-08.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-90.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EUGENIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 03 de julho de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 69001 Nr: 760-16.2014.811.0053

 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: NATALICE CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11274 Nr: 306-46.2008.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES DA CRUZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Antonio de Oliveira - 

OAB:9225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-A

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. 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 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68456 Nr: 354-92.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALMON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Junior - OAB:9.245

 Vistos etc.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 03 de julho de 2018, às 14h30.

Homologo a desistência das oitivas de Eves Fernandes da Costa e Renan 

Albuquerque de Melo.

Intimem-se as testemunhas Leonardo, Elias Ribeiro e Max Cândido, 

observando os endereços declinados pelo parquet à Ref: 57.

Intimem-se o acusado (pessoalmente) e seu defensor (DJE).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 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:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 5 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 > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES DA CRUZ MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: KLEBER 

JOSE MENEZES ALVES - MT0013379A-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: 

STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 

Hora: 11:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000879-18.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARILDES DA CRUZ MORAES 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SAULO 

VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - MT15367/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: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/07/2018 Hora: 11:10 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000096-26.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 10.085,42; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO DUARTE DE AMORIM 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 
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BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-04.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DIAS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANI 

ZANIN - MT0011770A-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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 

Hora: 11:20 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000867-04.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIZABETH DIAS GONCALVES 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-34.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOZILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANI 

ZANIN - MT0011770A-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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 

Hora: 11:30 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000865-34.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOZILENE MARIA DA SILVA 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANI 

ZANIN - MT0011770A-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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 

Hora: 11:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000864-49.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE DE MORAES 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-64.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER CARTA DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 12 

de junho de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: HERNANI 

ZANIN - MT0011770A-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: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 

Hora: 11:50 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000863-64.2018.8.11.0053; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE DE MORAES 

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, Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO 

LEVERGER E INFORMAÇÕES: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-10.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY MENDES 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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 12 de junho de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-98.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO PELO CORREIO AUDIÊNCIA STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: 

BRASILINA PEREIRA DOS SANTOS Endereço: ESTRADA RURAL, 

COMUNIDADE CAPÃO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000712-98.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: BRASILINA PEREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN OAB: 

MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000713-83.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 08:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VICENTE 

FERREIRA NETO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000642-81.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 08:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VICENTE FERREIRA NETO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 
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DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente MARLY SAVASSA 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VICENTE 

FERREIRA NETO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000645-36.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 

Hora: 08:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VICENTE FERREIRA NETO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente MARLY SAVASSA 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BENEDITO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: GONCALO BENEDITO DE ARRUDA 

E SILVA Endereço: RUA TREZE DE MARÇO, SN, VILA RECREIO, BARÃO 

DE MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000714-68.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 

Hora: 12:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

GONCALO BENEDITO DE ARRUDA E SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-06.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 
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ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO PELO CORREIO AUDIÊNCIA STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: 

VICENTE FERREIRA NETO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO 

PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000647-06.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 08:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VICENTE FERREIRA NETO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000715-53.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 08:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-38.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000716-38.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 08:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1027413/6/2018 Página 672 de 714



adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-88.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VICENTE 

FERREIRA NETO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000648-88.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VICENTE FERREIRA NETO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VILMA SOUSA SANTOS Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000859-27.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 08:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VILMA SOUSA SANTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VILMA SOUSA SANTOS Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 
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dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000858-42.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 08:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VILMA SOUSA SANTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-88.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO PELO CORREIO AUDIÊNCIA STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: 

VICENTE FERREIRA NETO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO 

PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000648-88.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 08:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VICENTE FERREIRA NETO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000857-57.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 08:20 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VILMA SOUSA SANTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 
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abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-72.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VILMA SOUSA SANTOS Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000856-72.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 08:30 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VILMA SOUSA SANTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-08.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000718-08.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 08:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ERCILIA CONSTANTINO 

BARBOZA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-73.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VICENTE 

FERREIRA NETO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000649-73.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 
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Hora: 08:40 Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. 

DE CONCILIAÇÃO Data: 08/11/2018 Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito 

no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VICENTE FERREIRA NETO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-23.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FABIANA CRISTINA DIAS DE 

AMORIM Endereço: TRAVESSA DA IGREJINHA, SN, CENTRO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000717-23.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: FABIANA CRISTINA DIAS DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI 

ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-90.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000719-90.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 

Hora: 08:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VANILDO GUIMARAES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000855-87.2018.8.11.0053
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Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VILMA SOUSA SANTOS Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000855-87.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 Hora: 08:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: VILMA SOUSA SANTOS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-05.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MARIA DO CARMO ALVES 

NEPUMOCENO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000854-05.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 08:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-75.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MEYRE BENEDITA DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MEYRE BENEDITA DE ARRUDA E 

SILVA Endereço: RUA EDUARDO, 388, VILA RECREIO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000720-75.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 12:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MEYRE BENEDITA DE ARRUDA E 

SILVA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI 

ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 
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a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000853-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MARIA DO CARMO ALVES 

NEPUMOCENO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000853-20.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 09:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-28.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDNA 

APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural, 40, Assentamento 

Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000652-28.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de ConciliaçãoTipo: Conciliação 

Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/07/2018 Hora: 08:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima 

indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: EDNA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 
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ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MARIA DO CARMO ALVES 

NEPUMOCENO Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL 

DO GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): 

A presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000852-35.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 09:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO ALVES NEPUMOCENO ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: SEBASTIAO DOMINGOS 

GONCALVES Endereço: ESTRADA RURAL, SEM NOME, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000721-60.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 12:30 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: SEBASTIAO DOMINGOS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: 

HERNANI ZANIN OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDNA 

APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural, 40, Assentamento 

Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000653-13.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL:Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E 

- AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 09:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA APARECIDA VAZ 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI 

DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 
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deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: WANDERLEY BENEDITO DA SILVA 

Endereço: AVENIDA AUGUSTO LEVERGER, 878, CENTRO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000722-45.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 12:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: WANDERLEY BENEDITO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN 

OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDNA 

APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural, 40, Assentamento 

Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000654-95.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 09:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA APARECIDA VAZ 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI 

DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-30.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: MANOEL JOSE DE ARRUDA 

Endereço: RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, S/N, CENTRO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 
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anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000723-30.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 12:50 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MANOEL JOSE DE ARRUDA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN 

OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-15.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: LUIS MARTINS DA SILVA 

Endereço: RODOVIA HILÁRIO DE ALMEIDA, S/N, ACORIZAL, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000724-15.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 13:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: LUIS MARTINS DA SILVA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HERNANI ZANIN 

OAB: MT0011770A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A., TELEFONICA DATA S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDNA 

APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural, 40, Assentamento 

Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000655-80.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 09:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA APARECIDA VAZ 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI 

DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 
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Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-97.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: DIOGENES ROSA DA SILVA 

Endereço: RUA EDUARDO BOURET, 331, VILA RECREIO, BARÃO DE 

MELGAÇO - MT - CEP: 78190-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000725-97.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.228,23 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 13:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: DIOGENES ROSA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: HENRIQUE LUIZ DE 

SOUZA CARVALHO DOMINGUES OAB: GO0024720A Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ADNIL MESQUITA NARDES 

PEDROSO Endereço: Rua santo antonio, 1524, Nossa Senhora de Fatima, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000108-40.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 18.570,98 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 

Hora: 13:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB: 

MT22797-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-82.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA VAZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ADNA VAZ RIBEIRO Endereço: 

Zona Rural, 41, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000726-82.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 09:00 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ADNA VAZ RIBEIRO 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDNA 

APARECIDA VAZ DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural, 40, Assentamento 

Pontal do Glória, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000656-65.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - 

J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2018 Hora: 09:30 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDNA APARECIDA VAZ 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI 

DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-67.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSOM ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDMILSOM ANTONIO DA COSTA 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000727-67.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 09:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDMILSOM ANTONIO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDUARDO 

SILVA Endereço: Zona Rural, s/n, Assentameno Pontal do Glória, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000657-50.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/07/2018 Hora: 09:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço 

acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDUARDO SILVA ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000728-52.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 09:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ERCILIA CONSTANTINO 

BARBOZA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-37.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RENAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ERICK RENAN DE OLIVEIRA 

Endereço: Estarda Rural, s/n, Zona Rural, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000729-37.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.003,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 13:30 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: ERICK RENAN DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS 

OAB: MT22797-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 
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que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDUARDO 

SILVA Endereço: Zona Rural, s/n, Assentameno Pontal do Glória, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000658-35.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/07/2018 Hora: 09:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço 

acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDUARDO SILVA ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 12 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000730-22.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 20/07/2018 Hora: 09:30 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ERCILIA CONSTANTINO 

BARBOZA ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 
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(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 12 de junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDUARDO 

SILVA Endereço: Zona Rural, s/n, Assentameno Pontal do Glória, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000659-20.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/07/2018 Hora: 10:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço 

acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDUARDO SILVA ADVOGADO(S) 

DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

MARLY SAVASSA Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 1989-82.2016.811.0039

 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: JIOVANI BOTARI RIBEIRO, VALTER CAIRES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 71641.

Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 10 de julho de 2018, às 15h00min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 590-18.2016.811.0039

 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: SIDNEIA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIÁRIO BATISTA RIBEIRO, ELIZ HELENA 

GENTILY RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 18057 Nr: 1236-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRR, MARR, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20.246

 Cód. 18057.

Primeiramente, colha-se manifestação do Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de julho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18057 Nr: 1236-09.2008.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRR, MARR, LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANA VALERIA MENDES 

ALVES - OAB:20.246

 Código: 18057

VISTOS, ETC.

Em que pese a manifestação retro, intimem-se a parte requerente para que 

esta no prazo de 10 (dez) dias apresente memória de cálculo atualizada, 

bem como apresentar bens passíveis de penhora em desfavor do 

requerido, para que, assim seja possível dar cabal cumprimento ao 

presente feito

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de março de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 1677-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO 

BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 
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OAB:OAB/MT 11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Isto posto, mediante o prévio depósito judicial dos valores na forma 

comandada acima, no prazo de 15 (quinze) dias, DEFIRO a liminar 

pleiteada pelo requerente, após, determino a baixa das alienações 

fiduciárias consignadas nas respectivas matriculas e devolução do 

registro em nome do autor.Após a efetivação do depósito judicial 

referenciado, expeça-se o necessário para cumprimento desta decisão, 

bem como, intimação da parte requerida para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência 

ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 08 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 249-21.2018.811.0039

 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: ADRIANA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN 

- OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 249-21.2018.811.0039.

Código nº. 85207.

Vistos.

 Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materias c/c Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada por Adriana Maciel 

da Silva em desfavor do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, 

ambos devidamente qualificados.

Realizada a audiência de conciliação, restou inexitosa.

 Assim, em referência nº. 18, a autora requereu a produção de prova 

testemunhal. Posto isso, determino a designação de AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, para a data mais próxima da pauta, qual 

seja, dia 09 de outubro de 2018, às 17h00min., com intimação das partes 

para a oitiva das testemunhas indicadas.

 Notifiquem-se as partes, bem como seus procuradores, devendo ser 

intimadas para comparecerem à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80409 Nr: 2532-51.2017.811.0039

 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: GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSL - Tecnologia em Sistema de Legislação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA NOGUEIRA 

GARCIA - OAB:268.763, CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO - 

OAB:517.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2532-51.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 80409.

Vistos.

Certifique-se o Sr. Gestor acerca do transcurso do prazo dos autos à 

parte Requerida.

Intime-se a parte Requerente para requerer o que entender de direito no 

prazo legal de 15 (quinze) dias.

Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88209 Nr: 1735-41.2018.811.0039

 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: APARECIDA COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 1735-41.2018.811.0039.

CÓDIGO 88209.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, ou para que recolha as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87736 Nr: 1493-82.2018.811.0039

 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: ILTON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 1493-82.2018.811.0039.

CÓDIGO 87736.

Vistos.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, ou para que recolha as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 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:

 AUTOS Nº 2305-03.2013.811.0039.

CÓDIGO 54550.

Vistos.

 Intime-se a advogada da parte autora (Drª. Valéria Aparecida Solda de 

Lima – OAB/MT 9495) para que se manifeste/apresente acerca do 

montante expedido em seu favor no valor de 05 (cinco) URH, pelo trabalho 
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desempenhado nestes autos, conforme certidão fl. 79.

Após a manifestação, volvam os autos conclusos para análise de possível 

extinção e arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-05.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIELI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000096-05.2017.8.11.0039. REQUERENTE: DEIZIELI 

APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO - 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. 

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de: a) Apresentar laudo médico, bem como, 

prescrição médica dos fármacos atualizada. Desta feita, DETERMINO que 

seja intimada o patrono da parte autora para o fim de emendar a inicial nos 

moldes acima delineados, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-se 

na oportunidade o autor que o não cumprimento de tais determinações no 

prazo legal acarretará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, paragrafo único, do Código de Processo Civil. 

Posteriormente, solicito novamente o parecer técnico do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

intuito de que responda aos quesitos abaixo, sem prejuízo de outras 

informações que entender pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 

05 (cinco) dias: a) Se há risco de morte ou perda de membro, sentido ou 

função, caso o medicamento/procedimento não seja fornecido pelo 

Estado; b) Se há urgência médica na realização do procedimento ou 

concessão do medicamento, sob pena de perda do objeto caso a 

prestação não seja concedida no início da lide; c) Caso os 

medicamentos/procedimentos solicitados não sejam fornecidos pelo 

Sistema Único de Saúde, se existe medicamentos/procedimentos similares 

oferecidos pelo SUS que apresentem os mesmos resultados; d) Caso os 

medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, para que 

informe um valor de referência a fim de que possam ser adquiridos na 

iniciativa privada pelo preço justo; e) Informar se os medicamentos e 

insumos pleiteados nos autos são disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem. Com a vinda do parecer, 

voltem os autos conclusos imediatamente. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-32.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MAGALHAES SOUSA PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000230-32.2017.8.11.0039. REQUERENTE: PAULA 

MAGALHAES SOUSA PADUA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Compulsando os autos determino que a 

parte autora proceda com a emenda da inicial para o fim de: a) Apresentar 

laudo médico, bem como, prescrição médica dos fármacos atualizada. 

Desta feita, DETERMINO que seja intimada o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil. Posteriormente, solicito novamente o 

parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no intuito de que responda aos 

quesitos abaixo, sem prejuízo de outras informações que entender 

pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 05 (cinco) dias: a) Se há 

risco de morte ou perda de membro, sentido ou função, caso o 

medicamento/procedimento não seja fornecido pelo Estado; b) Se há 

urgência médica na realização do procedimento ou concessão do 

medicamento, sob pena de perda do objeto caso a prestação não seja 

concedida no início da lide; c) Caso os medicamentos/procedimentos 

solicitados não sejam fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, se existe 

medicamentos/procedimentos similares oferecidos pelo SUS que 

a p r e s e n t e m  o s  m e s m o s  r e s u l t a d o s ;  d )  C a s o  o s 

medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, para que 

informe um valor de referência a fim de que possam ser adquiridos na 

iniciativa privada pelo preço justo; e) Informar se os medicamentos e 

insumos pleiteados nos autos são disponibilizados pelo Sistema Único de 

Saúde. Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da 

petição inicial e dos documentos que a instruem. Com a vinda do parecer, 

voltem os autos conclusos imediatamente. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-26.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIVELINO GAJARDO SAMPAIO OAB - 627.590.001-68 (PROCURADOR)

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DE OLIVEIRA MARMORARIA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000060-26.2018.8.11.0039. REQUERENTE: CARLOS ANTONIO 

DOS REIS PROCURADOR: RIVELINO GAJARDO SAMPAIO REQUERIDO: 

ALEXANDRO DE OLIVEIRA MARMORARIA - ME Vistos. Trata-se de ação 

sob o rito da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se 

preenchidos os requisitos legais para a propositura perante o Juizado 

Especial Cível. RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e 

ss. da Lei n. 9.099/95) e DETERMINO que se DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes, advertindo a requerente de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo (artigo 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE). Concedo os benefícios da justiça 

gratuita. Ademais, da análise dos documentos juntados aos autos, por 

estar caracterizada a relação de consumo nos presentes autos, 

ensejando consequentemente a sua hipossuficiência, DECRETO a 

inversão do ônus da prova em favor do promovente, nos moldes do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 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 (artigo 911 da CNGC). 

Cite-se o requerido a respeito da ação (artigo 18 e incisos da Lei n. 

9.099/95), bem como o intime para participar da audiência conciliatória, 

com a ADVERTÊNCIA de que, não comparecendo o requerido 

PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o contrário resultar da 
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convicção do juiz, bem como será proferido julgamento, de plano (artigo 

18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 78 do 

FONAJE). Em atenção aos termos da CGJ, artigo 917 e ss., a realização 

de 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 requerido tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena julgamento no estado em que se encontra o processo (CNGC, art. 

925, c/c Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única deste 

Estado de Mato Grosso c/c Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso.) O prazo para impugnar 

a contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) 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. 38 e 13 do FONAJE). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de MAIO de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-13.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010139-13.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ZELINDA FERREIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Considerando a certidão de trânsito em julgado expedida no dia 13 de 

março 2018, arquive-se o feito com as baixas anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-52.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO MOSCHIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010214-52.2016.8.11.0039. REQUERENTE: OSVALDO 

MOSCHIAR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, tendo em vista a juntada 

de Ofício em 18/05/2017. Às providências. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-44.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR CAETANO DE ATANAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000171-44.2017.8.11.0039. REQUERENTE: VALTEIR 

CAETANO DE ATANAZIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Recebo a emenda da inicial e defiro pleito em ID. 12599651, assim, 

expeça-se nova citação as partes. Redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na pauta deste 

sistema, devendo as partes, bem como seus procuradores serem 

intimadas para comparecer à solenidade, com as advertências legais. 

Citem-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20(vinte) 

dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação, por aviso de 

recebimento (AR), conforme artigo 18, §1º da Lei nº. 9.099/95. Não obtida 

a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, 

I, do Código de Processo Civil). Intima-se. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 12 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-26.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010261-26.2016.8.11.0039. REQUERENTE: PEDRO REZENDE 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Considerando a resposta de ofício em 

Id. 11255852 expeça-se Alvará de Levantamento à parte autora, conforme 

decidido em decisão prolatada em ID. 7663635. Atente-se aos dados 

bancários indicados pela parte em Id. 12651355. Pelo exposto, julgo extinto 

o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Após, ao 

arquivo. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-18.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

GUSTAVO TOSTES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000024-18.2017.8.11.0039. REQUERENTE: GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO, MIRIAN COSTA CARDOSO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos. Considerando que houve bloqueio no numerário pretendido, 

conforme se denota em Id 12433563 e, Expeça-se Alvará de 
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Levantamento à parte Exequente, conforme requerido. Atente-se aos 

dados bancários indicados pela advogada da parte em Id. 12625665. Pelo 

exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. P. R. I. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de 

maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-79.2013.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARUIAMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010122-79.2013.8.11.0039. REQUERENTE: PAULO CESAR 

MARUIAMA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Se tempestivo, o que deverá ser certificado nos 

autos, recebo o recurso inominado, tão-somente, em seu efeito devolutivo, 

haja vista a não demonstração de dano irreparável para a parte 

recorrente, consoante a regra do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Tendo em 

vista que o recorrido já apresentou as contrarrazões recursais, remeta-se 

o presente feito à Turma Recursal para apreciação do recurso inominado. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010011-56.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS (EXEQUENTE)

BRUNO RICCI GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUZIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010011-56.2017.8.11.0039. EXEQUENTE: BRUNO RICCI 

GARCIA, WAGNER PERUCHI DE MATOS EXECUTADO: RONALDO LUZIA 

DOS SANTOS Vistos. Recebo como execução de título executivo 

extrajudicial, posto que atendidos os pressupostos exigidos nos artigos 

784, inciso III e 786, do Código de Processo Civil em vigor. Cite a 

executada por meio de oficial de justiça, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida ou nomear bens à penhora (art. 829, CPC). 

Transcorrido este prazo sem que se efetue o pagamento do débito ou que 

se nomeiem bens à penhora, deve o senhor Oficial de Justiça, em posse 

do Mandado, fazer a penhora coercitiva de tantos bens quanto bastem 

para o pagamento da dívida, fazendo desde logo a avaliação e intimação 

das partes a comparecerem à audiência de conciliação que deverá ser 

designada, quando o devedor poderá oferecer embargos, nos termos do 

art. 53, §1º da Lei 9.099/95. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

12 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-33.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI CARDOSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (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):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 8010019-33.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SIDNEI CARDOSO 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Frente a sua tempestividade RECEBO o recurso 

inominado interposto no efeito devolutivo, em obediência ao artigo 42 da 

Lei n. 9.099/95. Intime-se o requerido para apresentar contrarrazões de 

recurso. Após, sendo o requerido devidamente intimado, com ou sem 

contrarrazões, remetam o presente feito ao E. Turma Recursal Única, com 

as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos – MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-11.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA FRANCISQUETE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000018-11.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SANDRA MARIA 

FRANCISQUETE VIEIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, 

proposta por Sandra Maria Francisquete Vieira, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos. Em decisão de 

ID. 8732052 foi deferido a tutela de urgência para o fim de fornecer o 

medicamento ciclosporina ou equivalente na forma prescrita pelo médico 

vinculado ao SUS, sob pena de bloqueio das verbas públicas. Assim, em 

ID. 12436045, foi requerido o cumprimento de decisão interlocutória, nos 

moldes do artigo 536 e seguintes do CPC, visto que o requerido forneceu o 

fármaco requerido por 06 (seis) meses, cessando o fornecimento no mês 

de abril do presente ano, porém, a requerente ainda necessita de duas 

caixas do medicamento por mês. Nesta toada, intime-se o devedor para 

dar o cumprimento na obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, 

importará no sequestro de verbas públicas. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-94.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000200-94.2017.8.11.0039. REQUERENTE: ANTONIO 

ROBERTO GONCALVES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Trato de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – rito da Lei n. 12.153/09, Art. 27 

c/c Lei n. 9.099/95 e CPC– com pedido de TUTELA de URGÊNCIA –CPC, 

art. 300 e ss. -, ajuizada por ANTONIO ROBERTO GONÇALVES, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, em que aquele requer in initio litis e 

inaudita altera pars seja determinada a realização do tratamento de saúde. 

Narra que foi diagnosticado com quadro de edema macular consequente a 

retinopatia diabética proliferativa no olho direito, necessitando da 

realização de tratamento ocular quimioterápico com droga antiangiogenica 

(Ranizumabe-Lucetins), indicação de tratamento com injeção intra-vítreo 

de anti-angiogênico. Relata que o Estado/Município não fornece o suporte 
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para o tratamento indicado. 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. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico – ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus documentos 

– Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Trilhando o 

entendimento explicitado no Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação 

dada no encontro de Florianópolis/SC, aplicável ao caso dos Juizados 

Especiais da Fazenda, igualmente, considero que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à 

concessão da medida almejada são o pedido/requerimento, a prova 

inequívoca dos fatos/probabilidade do direito, que levam à verossimilhança 

do alegado, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. O direito à 

saúde está inserido entre os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, 

art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 2º. A natureza do direito protegido impõe tanto 

à União, ao Estado e ao Município providências no sentido de cumprir 

fielmente o que foi imposto, sendo a saúde é direito de todos e dever do 

Estado – CRFB/88, art. 196 -, enquanto que o artigo 23, II, atribui 

competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 

cuidar da saúde e assistência pública. A competência para legislar 

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde é 

da União, dos Estados e do Distrito Federal – CRFB/88, art. 24, XII – e os 

Municípios são competentes para prestar serviços de atendimento à 

saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 

um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e 

financiada com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que 

asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. O reclamante necessita da realização de tratamento 

ocular quimioterápico com droga antiangiogenica (Ranizumabe-Lucetins), 

indicação de tratamento com injeção intra-vítreo de anti-angiogênico. A 

exordial veio acompanhada de diversos documentos médicos que 

demonstram o suso narrado, bem com do parecer/requisição médica. Há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja foi demonstrada 

e a forma/necessidade de tratamento, assim como presente o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a demora 

agrava a situação da reclamante e pode resultar na perda do tramento, 

sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante da 

proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da parte. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à vida, prevalece este – CPC, art. 300 e ss.. 

Subsistem os requisitos ensejadores da concessão, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir, ainda que pendente a oitiva da parte adversa 

e eventual instrução. Por fim, esclareço que o não atendimento da decisão 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio/sequestro de valores, mais eficaz do que a fixação de multas 

diárias que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, preenchendo 

a inicial os requisitos essenciais, assim como presentes os requisitos da 

legislação - art. 273 do CPC, art. 300 -, DEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA e 

DETERMINO a intimação para que a reclamada, promova os meios 

necessários para que se forneça 03 (três) aplicações da injeção 

intra-vítreo de anti-angiogênico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 

intimação, sob pena de bloqueio/sequestro de valores ou qualquer outra 

medida idônea para o atendimento/implemento do direito – CPC, art. 301. 

Ademais, como o Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar a defesa, por prescindível e audiência de 

conciliação e possibilidade de que seja feita/apresentada por escrito, 

assim como antecipar o fato de que a Procuradoria do Estado não 

mandará profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, assim como forneça a documentação de que 

disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. 

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 

– CPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o necessário e enviando não 

somente a contrafé, mas os documentos médicos , caso não ocorra a 

intimação em atenção aos termos do Provimento n. 38/2013 da CGJ, cuja 

realização das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Às providências. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 11 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-29.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICAVONE DO PADRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000075-29.2017.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE NICAVONE 

DO PADRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de ação indenização por danos morais com 

retificação dos valores das faturas de energia elétrica e pedido de tutela 

antecipada formulado para que o requerido retificação das faturas de 

energia elétrica em nome do auto, inversão do ônus da prova e o indenize 

por danos morais. Com efeito, a tutela de urgência foi inserida no art. 300, 

do Código de Processo Civil, e será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Tenho 

que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, 

considerando que os elementos de convicção até então reunidos na 

contenda, denotam a probabilidade do direito, posto a retirada do padrão 

da unidade consumidora do sitio do autor, bem como a morte da criação 

pela falta de energia elétrica. Entrementes, a probabilidade do direito, 

emerge, nesta fase de cognição sumária, do alegado descompasso entre 

a inexistência do debito originário, circunstância que comandam o 

deferimento da tutela de urgência postulada na inicial. Coadunando com o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 
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arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO 

NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A 

concessão da antecipação da tutela exige a presença dos seus 

pressupostos, consubstanciados no fumus boni iuris e do periculum in 

mora. O pressuposto do fumus boni iuris encontra-se no fato de existirem 

fortes indicativos da inexistência de relação jurídica entre as partes, bem 

como de que todos os débitos inscritos no cadastro de inadimplentes do 

autos são oriundos de do mesmo contrato. O perigo de dano de difícil ou 

incerta reparação (periculum in mora) funda-se no abalo à imagem do 

autor, bem como na impossibilidade de obtenção de crédito”.(AI 

146213/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 

31/03/2015). (destacamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O pedido de antecipação de tutela deve ser 

deferido quando presentes os requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 

50996/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ATENCIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO. O 

pedido de antecipação de tutela deve ser deferido quando presentes os 

requisitos contidos no art. 273 do CPC”. (AI 50996/2008, DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 16/01/2009). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA 

ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PERICULUM IN MORA - DEMONSTRAÇÃO - SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXCLUSÃO E/OU ABSTENÇÃO DE 

INSERÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DEMERITÓRIOS - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo a prova concludente dos 

requisitos esculpidos pela regra do art. 273 do CPC, deve ser deferido o 

pedido de antecipação de tutela”. (AI 56926/2014, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/09/2014, 

Publicado no DJE 16/09/2014)”. (destacamos). Ademais, registro que a 

tutela de urgência pode ser revogada a qualquer tempo, não há prejuízo 

irreversível à parte ré. Isto posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida para determinar que o requerido proceda com o 

necessário para restabeleça a energia elétrica na unidade consumidora do 

sitio do autor, fundadas na obrigação litigiosa. Oficie-se ao gerente 

administrativo da Energisa Mato Grosso Distribuidora de energia S.A., 

notificando-o ainda que terão o prazo de 05 (cinco) dias para encaminhar 

a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento da presente decisão. 

Considerando, a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da 

parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. No mais, designo 

audiência de conciliação para a data disponível neste sistema, citem-se as 

partes para a solenidade, no prazo legal consignado às advertências 

legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 12 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-24.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOCISLAINE APARECIDA TEIXEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARQUES TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000237-24.2017.8.11.0039. EXEQUENTE: JOCISLAINE 

APARECIDA TEIXEIRA NEVES EXECUTADO: FRANCIELE MARQUES 

TEIXEIRA Vistos. JOSCILAINE APARECIDA TEIXEIRA NEVES ajuizou a 

presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor 

de FRANCIELE MARQUES TEIXEIRA, objetivando a quitação integral de 

débito por parte da demandada. Entrementes, as partes entabularam 

acordo, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do feito, 

conforme termo de audiência acostado nos autos em id. 12536398. É o 

breve relatório. Decido. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida 

entabularam acordo e, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o referido acordo, 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 em id. 12536398 dos autos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão. Transcorrido o prazo 

aludido no acordo entabulado entre as partes, intime-se a proponente para 

que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se nos autos se houve o fiel 

cumprimento do acordo firmado. Em caso positivo, por corolário, declaro 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Em caso negativo, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de maio de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-84.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASSUPA LINO PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010089-84.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ALEXANDRE 

CASSUPA LINO PIRES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. Primeiramente, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para REVOGAR a certidão de trânsito em julgado de id.12930728, haja 

vista a obrigatoriedade de remessa dos autos ao Juiz Togado para 

apreciação quanto à homologação da sentença proferida pelo Juiz Leigo 

ou determinação, caso necessário, aos demais atos probatórios que se 

afigurem como necessários, nos termos do artigo 40, da Lei 9.099/1995. 

Por conseguinte, com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Transitada em julgado a presente 

sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 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, 28 de maio de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106883 Nr: 28-18.2018.811.0078

 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: HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, 

DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento processual 

não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada impede que após 
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a juntada da contestação, possa ser concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária a apresentação da contestação em relação 

aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado pela parte 

autora.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

POSTERGO a análise do pedido liminar para após a chegada da 

contestação de ambos os requeridos.

Cite-se os requeridos para apresentação das contestações.

Após, com a chegada de TODAS as contestações, voltem os autos 

conclusos com URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Intime-se a parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96536 Nr: 3399-58.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ KUNKEL LAUERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO VIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INITMAR a parte Requerente através da sua Advogada, da r. 

Sentença Homologatória a seguir transcrita: S E N T E N Ç A.

Vistos e Examinados. Trata-se de Homologação de Acordo entabulado 

entre INEZ KUNKEL LAUERMANN e GILBERTO VIER, todos devidamente 

qualificados nos autos. Acordo entabulado entre as partes em referência 

29 requerendo sua homologação, bem como a extinção da ação. Vieram 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Pois bem. 

Após uma análise detida dos autos constato que às partes transigiram, 

motivo pelo qual requerem a homologação do acordo pactuado. Com 

efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes. Desta forma, a homologação é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo extrajudicial entabulado às fls. 66 em todos os 

seus termos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487 inciso III, “b” do Código de Processo Civil/2015. 

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, REMETAM-SE 

imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de 

praxe. Friso que a extinção do presente processo não impede que, caso 

haja o descumprimento do acordo entabulado, a parte interessada 

promova a execução do presente título executivo judicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-66.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RUBENS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO IBRAIM MIGUEL PEREZ (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 24/07/2018 às 

13h40min na sede deste Juizado Especial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-96.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 24/07/2018 às 13h00min na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-81.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA APARECIDA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 24/07/2018 às 13h20min na 

sede deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30018 Nr: 2066-86.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE MELO CHAVES

 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

 Assim, ante o exposto, antes do recebimento do presente procedimento 

e, visando melhor instruir o pedido inicial, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique 

eventuais documentos a serem exibidos e os dados alhures consignados, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.Deverá o 

exequente comprovar:a) Data do ingresso na rede Telexfree;b) Qual e 

quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family);c) Comprovante 

de pagamento para ingresso na rede;d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou;e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento;f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo.g) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma;h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador;i) Print de telas do Back Office;j) 

E-MAILS enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas;k) Requerimento de devolução;l) 

Contrato;m) Caso não possua nenhum dos documentos informados 

anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade de contas 

adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do pagamento/ativação 

da conta, e login criado.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 2063-34.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PORFIRIO DE OLIVEIRA CHAVES

 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
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 Assim, ante o exposto, antes do recebimento do presente procedimento 

e, visando melhor instruir o pedido inicial, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que, no prazo de 15 dias, junte aos autos prova do 

negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique 

os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito.Deverá o exequente comprovar:a) Data do ingresso 

na rede Telexfree;b) Qual e quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad 

Central Family);c) Comprovante de pagamento para ingresso na rede;d) Se 

ativou contas 99 Telexfree e quantas ativou;e) Se recebeu alguma 

bonificação enquanto permaneceu no negócio, qual o valor e qual a data 

do recebimento;f) Caso o ingresso no negócio tenha se dado por meio de 

bônus de terceiro, apontar quem é o terceiro, demonstrar que o terceiro 

era divulgador e demonstrar que pagou ao terceiro pelo uso do crédito do 

mesmo.g) Boletos Bancários e comprovantes de pagamento, caso tenha 

ingressado dessa forma;h) Extrato Bancário de Transferência de valores 

ao divulgador já atuante e que comprou suas contas na empresa, situação 

ocorrida quando do ingresso através de outro divulgador;i) Print de telas 

do Back Office;j) E-MAILS enviados pela empresa, que comprovam a 

existência, ativação, pagamento das contas adquiridas;k) Requerimento de 

devolução;l) Contrato;m) Caso não possua nenhum dos documentos 

informados anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade 

de contas adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do 

pagamento/ativação da conta, e login criado.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31467 Nr: 796-90.2018.811.0094

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBdS, RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Regularização de Guarda com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Jandira Bronner dos Santos, por 

intermédio de seu advogado dativo, em favor de Yasmim Vitória Braz dos 

Santos em desfavor de Paulo Braz dos Santos e Roseli Ferreira dos 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos, pugnando pela 

concessão de assistência judiciária gratuita.

Aduz a autora que é avó materna da menor Yasmim, bem como que 

possui sua guarda de fato desde seu nascimento.

Narra que qualquer alteração da guarda, com a consequente mudança de 

ambiente, será prejudicial a menor, uma vez que se encontra com a 

personalidade em formação.

Aduz ainda, a autora, que a requerida não possui qualquer condições em 

reaver a guarda da infante, sendo que possui outros filhos, não tendo 

cuidado de nenhum deles.

Finalmente, requer a requerente, a concessão de tutela antecipada, para 

conceder provisoriamente e após a guarda definitiva da menor Yasmim 

Vitória Braz dos Santos, bem como os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

 Certidão de nascimento à fl. 17.

Com a inicial, vieram os documentos às fls. 11/28.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

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 legais.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Desde já, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista 

que segundo consta dos autos, a autora não têm condições de pagar as 

custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família.

É cediço em sede doutrinária e jurisprudencial que os direitos da menor 

devem sempre prevalecer, competindo ao poder público promover seu 

bem estar, zelando pelo que lhe for mais conveniente.

Com efeito, a finalidade da guarda, neste procedimento, é resguardar os 

direitos da menor de conviver em um ambiente saudável, sem qualquer tipo 

de agressão, sendo certo que deverá obedecer a um procedimento 

específico, ser instruída com provas, para, então, o Magistrado ter 

segurança ao deliberar o que é realmente o melhor para a criança.

 Sabe-se que em casos excepcionais, quando a situação exige uma 

definição, mesmo que provisória, poderá a guarda ser deferida 

liminarmente.

 Reportando-me a hipótese dos autos, verifica-se que a menor já se 

encontra sob a guarda de fato da requerente, necessitando apenas de 

regularizá-la, fator determinante, para concluir que estes autos não estão 

envoltos da necessidade de concessão imediata da guarda provisória.

 Com efeito, cercando-se de toda cautela inerente ao caso em apreço, 

tenho como imperioso a realização de estudo pela equipe multidisciplinar 

forense, no ambiente familiar onde o menor se encontra inserida, 

revestindo de maior segurança eventual provimento jurisdicional 

antecipatório.

 Posto isso, DETERMINO a realização de Estudo Psicossocial pela Equipe 

Multidisciplinar deste juízo, no núcleo familiar onde a menor Yasmim Vitória 

Braz dos Santos, se encontra inserido, isto no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se a equipe multidisciplinar forense.

Postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após a juntada 

dos laudos psicossociais alhures consignados.

Com o aporte aos autos do relatório de estudo psicossocial, no núcleo 

familiar em que a menor se encontra inserida, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Após, retornem-se os autos novamente conclusos, para decisão.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Juara-MT, para citação da parte 

requerida, para querendo, apresentar contestação, no prazo legal, 

constando-se as advertências de estilo.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7350 Nr: 279-08.2006.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Lui & Manfredi Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingo Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Andrade - 

OAB:9.706/MT, Edy Wilson Piccini - OAB:MT/4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido da exequente de fls. 133/136.

Determino a inclusão do nome do executado, Oclides Domingo Frizon, em 

cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º, do NCPC.

Após, abra-se vista dos autos à parte autora para que promova o regular 

andamento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26211 Nr: 1081-54.2016.811.0094

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para que comprove o pagamento da diligência 

no prazo de 10 (dez) dias.

Caso não haja comprovação, intime-se pessoalmente a parte autora, para 

que acoste aos autos comprovante de pagamento, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21093 Nr: 454-55.2013.811.0094
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glacilda Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Vistos em correição.

 Primeiramente, verifica-se às fls. 212/214, que a ré revogou os poderes 

outorgados à Dra. Marcia de Campo Luna, constante da procuração de fl. 

95 e consequentemente o substabelecimento da mencionada advogada ao 

advogado Dr. Magaiver Baesso dos Santos de fl. 188.

Nesta esteira, colhe-se da certidão de fl. 217-verso, que devidamente 

intimada da sentença de pronúncia, a ré manifestou não possuir interesse 

em recorrer da sentença, bem como alegou que não possui condições 

financeiras de constituir advogado para patrocinar sua defesa.

 Destarte, considerando o princípio da ampla defesa, não podendo a ré 

ficar indefesa nestes autos, sob pena de nulidade processual.

Nomeio para exercer a defesa da pronunciada o Dr. Magaiver Baesso dos 

Santos, advogado militante nesta Comarca de Tabaporã, deixo para 

arbitrar os honorários advocatícios por ocasião da prolação da sentença.

 Diante da certidão de trânsito em julgado da sentença de pronúncia fl. 

218, abram-se vistas ao Ministério Público e a defesa, para os fins do 

artigo 422 do Código de Processo Penal, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requererem diligência.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21202 Nr: 569-76.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alvares de Oliveira

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10289 Nr: 1171-09.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Almeida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25101 Nr: 315-98.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mocelim Materiais e Serviços Elétricos Ltda - 

ME, Andressa Cana Verde Mocelim, Lucas Mocelim Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOS SANTOS NETO - 

OAB:3.677-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Intime-se a parte exequente do resultado das penhoras efetivadas nos 

autos, bem como, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, da 

exceção oposta às fls. 95, e do pedido declinado às fls. 47.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25504 Nr: 571-41.2016.811.0094

 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: Isolina Cowaski Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DEFIRO o postulado de fls. 47, sendo assim, expeça-se ofício ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, solicitando informações quanto ao saldo 

existente em relação aos benefícios NB 1197906360 e NB 1148134244 de 

titularidade de Lelis Cowaski, os quais não foram sacados pelo 

beneficiário.

 Com a resposta do ofício alhures, intime-se a parte autora para que, 

ciente, requeira o que de direito para prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23495 Nr: 218-35.2015.811.0094

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aparecido de Aguiar 

- OAB:MT/9.769, Vitor Mendes Nunes Filho - OAB:MT/14.037

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Remetam-se os autos ao Ministério Público, para que apresente suas 

alegações finais, na forma da decisão de fls. 109/verso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20858 Nr: 222-43.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia A. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20798 Nr: 162-70.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Macedo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21026 Nr: 385-23.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Graciano Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.
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 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20898 Nr: 262-25.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Alves de Sena

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21201 Nr: 568-91.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Duarte

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20510 Nr: 796-03.2012.811.0094

 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): Claudemir dos Santos Aureliano

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20638 Nr: 2-45.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Mendes

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20923 Nr: 286-53.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Silva

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20649 Nr: 13-74.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10213 Nr: 1089-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.
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A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20682 Nr: 45-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Silva Pereira

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20648 Nr: 12-89.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Neves Neto

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12206 Nr: 202-86.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Bran de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho - 

OAB:MT/6023-A

 Vistos em correição.

Considerando que foi proferido nos presentes autos sentença de extinção 

da punibilidade em favor do réu, bem como, que o art. 804 do CPP, prevê 

que somente o vencido será condenado em custas, isento o réu do 

pagamento das custas outrora fixadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20693 Nr: 56-11.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 
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Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21203 Nr: 570-61.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Nogueira

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21371 Nr: 741-18.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Camargo Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em correição.

Cumpra-se o disposto na sentença de fls. 161/verso, sendo assim, ante o 

perdimento da fiança decretada, caso esta tenha sido prestada, depois de 

descontados os encargos e custas processuais, deverá ser recolhida ao 

fundo penitenciário, estando o réu isento de eventuais custas processuais 

remanescentes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21186 Nr: 552-40.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubirajara Borges da Luz

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 
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advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21228 Nr: 594-89.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Gonçalves Alcantara

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21153 Nr: 519-50.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Olivoni Zamaro

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11741 Nr: 480-24.2011.811.0094

 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): Leonir Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos em correição.

Considerando que foi proferido nos presentes autos sentença de extinção 

da punibilidade em favor do réu, bem como, que o art. 804 do CPP, prevê 

que somente o vencido será condenado em custas, isento o réu do 

pagamento das custas outrora fixadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20989 Nr: 348-93.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Bedin da Silva - ME

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 
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924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20863 Nr: 227-65.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Vieira Rios

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9020 Nr: 657-90.2008.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Baranoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldo Loureiro da Silva - 

OAB:11.162-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi proferido nos presentes autos sentença de extinção 

da punibilidade em favor do réu, bem como, que o art. 804 do CPP, prevê 

que somente o vencido será condenado em custas, isento o réu do 

pagamento das custas outrora fixadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20922 Nr: 285-68.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ayrton Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 

conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10288 Nr: 1167-69.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julinho Agostinho Hoscher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada pelo setor 

de tributação deste Município, mediante memorando encartado aos autos, 

isto porque, o petitório que comunica o pagamento e requer a extinção foi 

subscrito por advogado sem os necessários poderes de representação, 

na forma disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será 
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conhecido por esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Por fim, determino o desentranhamento do petitório subscrito por 

advogado sem poderes para representar o município em Juízo, o qual 

deverá ser restituído ao peticionante.

Após, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21038 Nr: 398-22.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Efigenio de Souza Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi proferido nos presentes autos sentença de extinção 

da punibilidade em favor do réu, bem como, que o art. 804 do CPP, prevê 

que somente o vencido será condenado em custas, isento o réu do 

pagamento das custas outrora fixadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21082 Nr: 442-41.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos em correição.

Considerando que foi proferido nos presentes autos sentença de extinção 

da punibilidade em favor do réu, bem como, que o art. 804 do CPP, prevê 

que somente o vencido será condenado em custas, isento o réu do 

pagamento das custas outrora fixadas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9880 Nr: 742-42.2009.811.0094

 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): Edson Macedo dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Silveira Martins - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Recurso de apelação (fls. 61/63), proposta na vigência do NCPC, o 

juízo de admissibilidade será analisado pelo Tribunal ad quem (art. 1.010 § 

3º do CPC).

 II – Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

III – Ultrapassado o prazo das contrarrazões, certifique-se e remetam-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27202 Nr: 491-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da CNGC/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23215 Nr: 53-85.2015.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cláudia Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que não foi interposto recurso visando desafiar a 

sentença proferida nestes autos, certifique o trânsito em julgado e, não 

havendo requerimentos pendentes de deliberação, arquivem-se os autos, 

transladando cópia da sentença ao feito em apenso (cód.: 22420), para 

que surta os efeitos legais.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21719 Nr: 1085-96.2013.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Souza Dantas, Welder Soares Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da CNGC/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22420 Nr: 466-35.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 Vistos em correição.

Tendo em vista que nestes autos não foi proferida sentença, sendo o 

recurso de fls. 33/36 estranho ao andamento processual, muito embora 

este tenha sido endereço e protocolado aos presentes autos, em nada se 

comunica, DETERMINO o seu desentranhamento para fins de viabilizar o 

regular prosseguimento do feito.

No mais, CUMPRA-SE a decisão de fls. 32 e, com o trânsito em julgado da 
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sentença proferida nos autos em apenso, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que de direito para 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21843 Nr: 1209-79.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicodemos Correia de Santana - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 

REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos em correição.

Em atenção ao postulado de fls. 230 e, verificando que a sentença 

proferida nestes autos transitou em julgado, consoante certidão de fls. 

226, DECIDO:

I – Proceda-se com a modificação da fase processual, para que a 

presente demanda passe, doravante, a tramitar na fase de cumprimento 

de sentença, procedendo, ainda, com a inversão do polo da demanda, 

para que o requerente passe a figurar como executado e, o requerido 

como exequente;

II – Ultimada estas providências, INTIME-SE o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

III – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a exequente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito, mormente atualizando o débito exequendo;

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29999 Nr: 2056-42.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, REJEITO o pedido preambular de retificação do polo 

passivo e, por não verificar questões preliminares passíveis de obstar o 

prosseguimento da presente demanda, estando presentes os 

pressupostos processuais de validade e existência da presente relação 

processual, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: a) a contratação do empréstimo por parte do requerente 

junto a requerida; b) os preenchimento dos pressupostos autorizadores 

da reparação civil perseguida na exordial.Posto isso, INTIMEM-SE as 

partes via DJE, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

e para apresentarem, caso requeiram a produção de prova oral em 

audiência, o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do 

CPC.Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será 

aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.(...) Defensoria Pública 

ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. (...) Uma 

vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10252 Nr: 1126-05.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zé Paraná Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se a fazenda pública municipal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste quanto a certidão de fls. 133, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29064 Nr: 1536-82.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

preenchimento dos pressupostos autorizadores da responsabilização 

moral perseguida na exordial.Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, 

para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e para 

apresentarem, caso requeiram a produção de prova oral em audiência, o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, 

contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica 

instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Consigne-se que 

em relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 

455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte 

desistiu de sua inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via 

judicial quando for frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como 

figurar no rol de testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em 

que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir, ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério 

Público, pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol 

do Art. 454 do CPC. Uma vez ultrapassado os prazos alhures 

consignados, com ou sem manifestação das partes, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20778 Nr: 142-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria, Comércio e Representações Ltda - 

Insutaba

 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:
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 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se a fazenda pública municipal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste quanto a certidão de fls. 24, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27696 Nr: 797-12.2017.811.0094

 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: Mauri Angelo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Carvalho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos em correição.

Considerando que foi pleiteada a produção de prova em audiência por 

ambas às partes, DECIDO:

I – DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 13:30 horas;

II – Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado 

o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, tal como já 

informado pelas partes às fls. 87 e fls. 89.

 III – INTIME-SE o requerido pessoalmente, vez que, foi pleiteado o seu 

depoimento pessoal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20666 Nr: 28-43.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Geraldo Rodrigues

 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:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, tendo aportado o pedido de citação do executado 

por edital, consoante petitório acompanhado do substabelecimento retro.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6863 Nr: 1908-51.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Municipal de Tabaporã-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, na qual a parte exequente foi 

devidamente intimada, para fins de esclarecer a divergência constatada 

em relação ao número do CPF da parte executada, consoante decisão de 

fls. 49, tendo aportado o petitório de fls. 55/56, acompanhado do 

substabelecimento de fls. 59.

Contudo, o aludido petitório foi subscrito por advogado sem os 

necessários poderes de representação da parte exequente, na forma 

disciplinada no art. 75, III, do CPC, e, portanto, não será conhecido por 

esse juízo.

Vale lembrar, que os poderes dados ao procurador municipal advêm da 

Lei e, portanto, se diferenciam da procuração relacionada aos 

particulares. Nesse sentido, não cabe ao procurador do município 

substabelecer os seus poderes a outro advogado particular, sendo que 

somente o chefe do poder executivo teria a competência para outorgar 

procuração, nos moldes e procedimentos legais.

Posto isso, reitere-se a intimação da fazenda pública municipal para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a determinação descrita na decisão 

de fls. 49.

Sem prejuízo da providência alhures, determino o desentranhamento do 

petitório subscrito por advogado sem poderes para representar o 

município em Juízo e seus documentos anexos, sendo estes restituídos ao 

peticionante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 513-38.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Madeiras Ltda, Helena Yuri Fuzigami 

Konzen, Nelson Valdemar Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Cesar Julio - 

OAB:10.004-A

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da CNGC/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2275 Nr: 95-86.2005.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Vidoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tabaporã - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Tereza de Almeida Vidoto 

Freitas - OAB:8349MS, José Fabiano Bellão Gimenez - 

OAB:6014/MT, Sueli Erminia Belão Portilho - OAB:2248/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da CNGC/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29375 Nr: 1706-54.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHdSN, EdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 

identifique o presente feito, com anotação própria e após o término da 

correição, tornem os autos conclusos para deliberação, em prazo não 

superior a 120 dias, conforme dispõe o art. 21, inciso V, da CNGC/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10955 Nr: 582-80.2010.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. de Melo Madeiras - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso (cód.: 24964).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9913 Nr: 775-32.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Ramalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines Rodrigues Klegim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015);

2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20205 Nr: 1233-75.2007.811.0108

 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: Mauro Vanderlei Dias, Ana D'Arc de Oliveira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordino Arruda André, Luzia Pazinato André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

3.562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

O A B : 1 0 0 6 6 - B ,  T h a m i r e s  H o h e n b e r g e r  M a f i s s o n i  - 

OAB:OAB/MT-18.783

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo 

pericial.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62266 Nr: 1165-48.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOUZA

 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 e dou fé que passo a intimar a parte autora da perícia designada 

para o dia 13.06.2018 a partir das 16h00min, a ser realizada no Hospital 

Municipal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56808 Nr: 1162-64.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVAL MIRANDA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVITER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ARAUJO BARCELOS - 

OAB:OAB MT 16.778, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:OAB/MT 

7.255, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10.350

 Certifico e dpu fé que passo a INTIMAR a parte REQUERIDA para que 

efetue o pagamento, mediante guia judicial, do valor arbitrado às fls. 62 

referentes aos honorários periciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), juntando aos autos o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56511 Nr: 1003-24.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20868/O

 Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR VALDEVINO BRUGNERA, anteriormente qualificado, como 

incurso na sanção prevista pelo artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro e ABSOLVÊ-LO na infração do delito de desobediência, 

capitulado no artigo 330 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-28.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010284-28.2016.8.11.0085 REQUERENTE: JOSELITO SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Passo a fundamentar. Decido. Primeiramente, no que 

concerne à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para 

apreciar a matéria, considero que não deva merecer guarida, visto que 

não há motivo idôneo que justifique a necessidade de produção de prova 

pericial, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento 

técnico específico, na forma do que dispõe o art. 464, parágrafo único, 

inciso I do Código de Processo Civil. 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. Destrinchando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes celebraram contrato de fornecimento de energia elétrica, que 

disponibilizou ao autor a unidade consumidora n.º 6/1359527-7. Segundo 

os informes produzidos no processo, depreende-se que originou a 

consolidação de dívida, decorrente de consumo, no quantitativo total 

equivalente a R$ 524,99 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e 

nove centavos), valor este desproporcional quando comparado a média 

dos meses anteriores. Todavia, a companhia requerida não comprovou, de 

maneira categórica, que o método de constituição da dívida, que 

materializa a fatura de cobrança, se concretizou de forma válida e regular 

— ponto crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano 

de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, 

por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o 

dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código 

de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Pelo contrário, a 

empresa requerida sequer logrou indicar/identificar qual o critério utilizado 

para quantificar a dívida. As Resoluções n.º 414 e 456 da ANEEL preveem 

a existência de, no mínimo três critérios distintos. Entretanto, os elementos 

de informação existentes não permitem divisar qual a metodologia 

empregada para realizar a constituição da dívida. Portanto, dado a 

ausência de apresentação de cópia integral do procedimento 

administrativo, de informações sobre o referencial utilizado para 

quantificar a dívida e, muito menos, de prova de que o valor cobrado é 

compatível com os equipamentos eletroeletrônicos existentes na unidade 

consumidora de propriedade do requerente, a conduta da concessionária 

voltada a recuperar o suposto crédito caracteriza ato irregular e ilícito. 

Ademais, não constitui demasia enfatizar, por oportuno, que, de acordo 

com a norma de regência, a interpretação de fatos e a avaliação do 

acervo de provas, em se tratando de relações jurídicas regidas de acordo 

com o sistema do direito do consumidor [art. 14 e art. 6.º, inciso VIII, ambos 

da Lei n.º 8.078/1990], deve se materializar, dentro de um critério de 

razoabilidade e verossimilhança, em prol do interesse do consumidor, o 

quê implica considerar que se interpondo dúvida quanto a certo fato a 

celeuma, necessariamente, deve ser dirimida em favor do consumidor. Por 

via de consequência, diante desta moldura, por um imperativo de boa-fé e 

inspirado no efeito da influência do princípio da transparência, do direito à 

informação e da facilitação da defesa do consumidor [art. 4.º, ‘caput’ e art. 

6.º, incisos III, IV e VIII, ambos da Lei n.º 8.078/1990], que infundem a ideia 

de que ao fornecedor irrompe o dever de discriminar o produto entregue 

ao consumidor, à míngua de demonstração da regularidade da metodologia 

de aferição do valor efetivamente cobrado, e como forma de impedir a 

indução, por via reflexa, de enriquecimento ilícito, considero que o cálculo 

da totalidade do débito, decorrente do consumo mensal de energia elétrica, 

no curso do interregno de tempo determinado entre janeiro a agosto de 

2016, da unidade consumidora, deve se operacionalizar de acordo com a 

média aritmética histórica mensal de consumo. Portanto, concatenado 

nesse influxo de ideias, tomando-se em consideração que o fornecimento 

de energia elétrica caracteriza-se como serviço público essencial [art. 10 

da Lei n.º 7.783/1989], subordinado à observância do princípio da 

continuidade da prestação [art. 22 da Lei n.º 8.078/1990 e art. 6.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.987/1995] e levando-se por linha de estima que a suspensão ou 

interrupção do fornecimento, pressupõe inadimplemento de conta regular, 

alusiva ao mês de consumo, depreende-se, por inferência racional, que 

deve permanecer rechaçada a possibilidade de realizar-se a interrupção 

do fornecimento, fruto da ausência de pagamento de dívida apurada a 

partir de sinais de fraude e/ou defeitos no medidor. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Joselito Soares da Silva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, para o fim de: a) Desconstituir a dívida quantificada no valor 

de R$ 524,99 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e nove 

centavos), decorrente da recuperação de consumo não-faturado e 

Determinar que a empresa requerida realize o faturamento da conta de 

energia elétrica, decorrente do consumo mensal, no curso do lapso de 

tempo determinado entre janeiro a agosto de 2016, da unidade 

consumidora, segundo a média aritmética histórica mensal de consumo; b) 

Determinar que a companhia requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora pertencente ao autor; c) Declarar encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 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 empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Terra Nova do Norte, 10 

de maio de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010099-29.2012.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO ANTONIO BACEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO DO AMARANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0013911A (ADVOGADO)

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010099-29.2012.8.11.0085 EXEQUENTE: LEONILDO ANTONIO 

BACEGA EXECUTADO: APARICIO DO AMARANTE Vistos. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte requerida alegou o incidente de nulidade, 

distribuído por dependência através dos autos de n.º 

8009999-98.2017.811.0085 PJe, sendo assim, SUSPENDO a presente 

ação de execução até o deslinde dos autos em apenso sob código retro 

mencionado. Cumpra-se. Às providências. Terra Nova do Norte, 10 de 

maio de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-28.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GODINHO (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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010187-28.2016.8.11.0085 REQUERENTE: JOSE GODINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Passo a fundamentar. Decido. Primeiramente, no que concerne à preliminar 

de incompetência dos Juizados Especiais para apreciar a matéria, 

considero que não deva merecer guarida, visto que não há motivo idôneo 

que justifique a necessidade de produção de prova pericial, na medida em 

que a prova do fato não depende de conhecimento técnico específico, na 

forma do que dispõe o art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de 

Processo Civil. 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 
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questão de fundo da demanda. Destrinchando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes celebraram 

contrato de fornecimento de energia elétrica, que disponibilizou ao autor a 

unidade consumidora n.º 6/553990-3. Segundo os informes produzidos no 

processo, depreende-se que originou a consolidação de dívida, 

decorrente de consumo, no quantitativo total equivalente a R$ 784,84 

(setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), valor 

este desproporcional quando comparado a média dos meses anteriores. 

Todavia, a companhia requerida não comprovou, de maneira categórica, 

que o método de constituição da dívida, que materializa a fatura de 

cobrança, se concretizou de forma válida e regular — ponto crucial/nodal 

que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir 

a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de consequência, 

pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º 

da Lei n.º 8.078/1990]. Pelo contrário, a empresa requerida sequer logrou 

indicar/identificar qual o critério utilizado para quantificar a dívida. As 

Resoluções n.º 414 e 456 da ANEEL preveem a existência de, no mínimo 

três critérios distintos. Entretanto, os elementos de informação existentes 

não permitem divisar qual a metodologia empregada para realizar a 

constituição da dívida. Portanto, dado a ausência de apresentação de 

cópia integral do procedimento administrativo, de informações sobre o 

referencial utilizado para quantificar a dívida e, muito menos, de prova de 

que o valor cobrado é compatível com os equipamentos eletroeletrônicos 

existentes na unidade consumidora de propriedade do requerente, a 

conduta da concessionária voltada a recuperar o suposto crédito 

caracteriza ato irregular e ilícito. Ademais, não constitui demasia enfatizar, 

por oportuno, que, de acordo com a norma de regência, a interpretação de 

fatos e a avaliação do acervo de provas, em se tratando de relações 

jurídicas regidas de acordo com o sistema do direito do consumidor [art. 14 

e art. 6.º, inciso VIII, ambos da Lei n.º 8.078/1990], deve se materializar, 

dentro de um critério de razoabilidade e verossimilhança, em prol do 

interesse do consumidor, o quê implica considerar que se interpondo 

dúvida quanto a certo fato a celeuma, necessariamente, deve ser dirimida 

em favor do consumidor. Por via de consequência, diante desta moldura, 

por um imperativo de boa-fé e inspirado no efeito da influência do princípio 

da transparência, do direito à informação e da facilitação da defesa do 

consumidor [art. 4.º, ‘caput’ e art. 6.º, incisos III, IV e VIII, ambos da Lei n.º 

8.078/1990], que infundem a ideia de que ao fornecedor irrompe o dever 

de discriminar o produto entregue ao consumidor, à míngua de 

demonstração da regularidade da metodologia de aferição do valor 

efetivamente cobrado, e como forma de impedir a indução, por via reflexa, 

de enriquecimento ilícito, considero que o cálculo da totalidade do débito, 

decorrente do consumo mensal de energia elétrica, no curso do interregno 

de tempo determinado entre dezembro de 2015 a maio de 2016, da 

unidade consumidora, deve se operacionalizar de acordo com a média 

aritmética histórica mensal de consumo. Portanto, concatenado nesse 

influxo de ideias, tomando-se em consideração que o fornecimento de 

energia elétrica caracteriza-se como serviço público essencial [art. 10 da 

Lei n.º 7.783/1989], subordinado à observância do princípio da 

continuidade da prestação [art. 22 da Lei n.º 8.078/1990 e art. 6.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.987/1995] e levando-se por linha de estima que a suspensão ou 

interrupção do fornecimento, pressupõe inadimplemento de conta regular, 

alusiva ao mês de consumo, depreende-se, por inferência racional, que 

deve permanecer rechaçada a possibilidade de realizar-se a interrupção 

do fornecimento, fruto da ausência de pagamento de dívida apurada a 

partir de sinais de fraude e/ou defeitos no medidor. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Jose Godinho contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

para o fim de: a) Desconstituir a dívida quantificada no valor de R$ 784,84 

(setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 

decorrente da recuperação de consumo não-faturado e Determinar que a 

empresa requerida realize o faturamento da conta de energia elétrica, 

decorrente do consumo mensal, no curso do lapso de tempo determinado 

entre janeiro a maio de 2016, da unidade consumidora, segundo a média 

aritmética histórica mensal de consumo; b) Determinar que a companhia 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao 

autor; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito 

do feito, com supedâneo no art. 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 empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Terra Nova do Norte, 10 

de maio de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-86.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORTOLE (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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010306-86.2016.8.11.0085 REQUERENTE: GILBERTO 

BORTOLE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Passo a fundamentar. Decido. Primeiramente, no que 

concerne à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para 

apreciar a matéria, considero que não deva merecer guarida, visto que 

não há motivo idôneo que justifique a necessidade de produção de prova 

pericial, na medida em que a prova do fato não depende de conhecimento 

técnico específico, na forma do que dispõe o art. 464, parágrafo único, 

inciso I do Código de Processo Civil. 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. Destrinchando o 

material cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes 

litigantes celebraram contrato de fornecimento de energia elétrica, que 

disponibilizou a autora a unidade consumidora n.º 6/731772-0. Segundo os 

informes produzidos no processo, depreende-se que, logo em seguida pôr 

em prática investigação/inspeção sobre a metodologia de quantificação do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora pertencente ao 

requerente, constatou a existência de defeito/falha no medidor, o quê 

originou a consolidação de dívida, decorrente da recuperação de consumo 

não-faturado, no quantitativo total equivalente a R$ 1.916,51 (hum mil 

novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos). Todavia, a 

companhia requerida não comprovou, de maneira categórica, que o 

método de constituição da dívida, que materializa a fatura de cobrança, se 

concretizou de forma válida e regular — ponto crucial/nodal que a 

companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, por via de consequência, 

pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º 

da Lei n.º 8.078/1990]. Pelo contrário, a empresa requerida sequer logrou 

indicar/identificar qual o critério utilizado para quantificar a dívida. As 

Resoluções n.º 414 e 456 da ANEEL preveem a existência de, no mínimo 

três critérios distintos. Entretanto, os elementos de informação existentes 

não permitem divisar qual a metodologia empregada para realizar a 

constituição da dívida. Portanto, dado a ausência de apresentação de 

cópia integral do procedimento administrativo, de informações sobre o 

referencial utilizado para quantificar a dívida e, muito menos, de prova de 

que o valor cobrado é compatível com os equipamentos eletroeletrônicos 

existentes na unidade consumidora de propriedade do requerente, a 

conduta da concessionária voltada a recuperar o suposto crédito 

caracteriza ato irregular e ilícito. Ademais, não constitui demasia enfatizar, 

por oportuno, que, de acordo com a norma de regência, a interpretação de 

fatos e a avaliação do acervo de provas, em se tratando de relações 

jurídicas regidas de acordo com o sistema do direito do consumidor [art. 14 

e art. 6.º, inciso VIII, ambos da Lei n.º 8.078/1990], deve se materializar, 

dentro de um critério de razoabilidade e verossimilhança, em prol do 

interesse do consumidor, o quê implica considerar que se interpondo 

dúvida quanto a certo fato a celeuma, necessariamente, deve ser dirimida 

em favor do consumidor. Por via de consequência, diante desta moldura, 

por um imperativo de boa-fé e inspirado no efeito da influência do princípio 

da transparência, do direito à informação e da facilitação da defesa do 

consumidor [art. 4.º, ‘caput’ e art. 6.º, incisos III, IV e VIII, ambos da Lei n.º 

8.078/1990], que infundem a ideia de que ao fornecedor irrompe o dever 

de discriminar o produto entregue ao consumidor, à míngua de 

demonstração da regularidade da metodologia de aferição do valor 
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efetivamente cobrado, e como forma de impedir a indução, por via reflexa, 

de enriquecimento ilícito, considero que o cálculo da totalidade do débito, 

decorrente do consumo mensal de energia elétrica, no curso do interregno 

de tempo determinado entre setembro de 2013 a junho de 2016, da 

unidade consumidora, deve se operacionalizar de acordo com a média 

aritmética histórica mensal de consumo. Portanto, concatenado nesse 

influxo de ideias, tomando-se em consideração que o fornecimento de 

energia elétrica caracteriza-se como serviço público essencial [art. 10 da 

Lei n.º 7.783/1989], subordinado à observância do princípio da 

continuidade da prestação [art. 22 da Lei n.º 8.078/1990 e art. 6.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.987/1995] e levando-se por linha de estima que a suspensão ou 

interrupção do fornecimento, pressupõe inadimplemento de conta regular, 

alusiva ao mês de consumo, depreende-se, por inferência racional, que 

deve permanecer rechaçada a possibilidade de realizar-se a interrupção 

do fornecimento, fruto da ausência de pagamento de dívida apurada a 

partir de sinais de fraude e/ou defeitos no medidor. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por Gilberto Bortole 

contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de: 

a) Desconstituir a dívida quantificada no valor de R$ 1.916,51 (hum mil 

novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), decorrente da 

recuperação de consumo não-faturado e Determinar que a empresa 

requerida realize o faturamento da conta de energia elétrica, decorrente 

do consumo mensal, no curso do lapso de tempo determinado entre 

fevereiro de 2015 a junho de 2016, da unidade consumidora, segundo a 

média aritmética histórica mensal de consumo; b) Determinar que a 

companhia requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora pertencente à autora; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 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 empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, 

em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Terra Nova do Norte, 10 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-88.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER IBRAIM ROSSETO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010032-88.2017.8.11.0085 REQUERENTE: FAGNER IBRAIM 

ROSSETO RODRIGUES REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

Vistos. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que a prova dos autos basta 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 301 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por FAGNER IBRAIM ROSSETO RODRIGUES em desfavor de 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. 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 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, em que 

pese as razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que 

a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. No entanto, a espécie não 

revela qualquer situação excepcional que autorize reconhecer que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Nesse 

sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado do Rio de Janeiro, 

como se vê do seguinte aresto: “Apelação cível. Responsabilidade civil. 

Ação de indenização por danos morais. Alegação de difamação. O 

simples fato narrado pela parte autora, por si só, não é suficiente para que 

tenha direito à indenização. Inexistência de dano moral. O fato descrito na 

exordial não tem relevância jurídica tratando-se de mero dissabor ou 

aborrecimento. Inexistência de prova, por parte da parte autora, de ter 

realmente passado por constrangimento grave. Para haver a indenização 

pecuniária, a parte autora deveria ter sofrido um constrangimento 

relevante, uma situação difícil, o que, em verdade, não existiu. Apelo não 

provido” (Apelação Cível Nº 70073308025, exta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 25/05/2017). 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE de plano a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Terra Nova do Norte, 10 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-68.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL CANDIDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010001-68.2017.8.11.0085 REQUERENTE: JAMIL CANDIDO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JAMIL 

CANDIDO DE ALMEIDA em desfavor de OI MOVEL S/A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 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. 
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Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que recebeu cobrança com ameaça de 

negativação referente a débitos os quais alega serem inexistentes. 

Requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais pela cobrança indevida. Por outro lado, com a contestação não 

veio documentos suficientes a comprovar a legitimidade dos débitos da 

parte autora com a reclamada. Pelo contrário, a contestação foi 

apresentada carecendo de provas que contrariem as alegações da parte 

autora. Essas premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de 

declaração de inexistência de débitos. No caso, embora possa ser 

reconhecido que houve cobrança indevida – fato incontroverso -, de outro 

lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Aliás, em que pese tenha 

ocorrido a cobrança indevida, é importante destacar que o evento não 

culminou em outras consequências jurídicas como inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito, excessivas cobranças e exposição a situação 

vexatória, situações que, quando comprovadas, ensejariam indenização a 

título de danos morais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA E NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DUPLICATA MERCANTIL EMITIDA SEM CAUSA 

SUBJACENTE. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DO TÍTULO. APONTE A 

PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Inobstante se tratar de 

hipótese de duplicatas emitidas sem causa subjacente, verifica-se que os 

títulos foram apenas apontados a protesto, o que, de acordo com o 

entendimento desta Câmara, não gera danos morais presumidos (in re 

ipsa). Consequentemente, não tendo sido comprovados os danos 

extrapatrimoniais alegados pela autora, ônus que lhe cabia (artigo 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil), haja vista se tratar de fato 

constitutivo do seu direito, impõe-se a manutenção do julgamento de 

improcedência do pedido de condenação dos réus ao pagamento de 

indenização por danos morais. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70075826339, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

06/02/2018)”. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as partes, 

mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão somente DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a parte reclamada, com relação às faturas 

discutidas nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Terra Nova do Norte, 10 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Ato

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS ESTAGIÁRIOS DO QUADRO DE 

PESSOAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU

RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A INSCRIÇÃO 

DEFERIDA

O Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto e Diretor do foro da Comarca de 

Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato Grosso, Elmo Lamoia de 

Moraes, no uso de suas atribuições legais,

1 Resolve tornar pública a relação provisória dos candidatos que tiveram 

as inscrições deferidas para o exame seletivo de provimento do cargos de 

estagiários de nível médio e superior no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, em 

conformidade com o edital n. 01/2018 e edital n. 014/2012/GSCP;

1.1 ENSINO MÉDIO

Aglison da Silva Durão / 2949573-3 SSP/MT, Agnaldo Mendes Hurtado / 

2851867-5 SSP/MT, Alexandre Oliveira dos Santos / 2586451-3 

SEJUSP/MT, Ana Clara Maciel Souza / 3033600-7 SSP/MT, Ana Cristina da 

Silva Campos / 2586449-1 SEJUSP/MT, Ana Maria Calizaya Serrano / 

G168644-4, André Vinicius da Silva Coelho / 2681481-1 SEJUSP/MT, 

Andrielly Duran da Silva / 2920538-7 SSP/MT, Daniel Wesley Teodoro 

Santos / 2588498-0 SEJUSP/MT, Danielle de Melo Silva / 2590096-0 

SEJUSP/MT, Erika de Lurdes Silva / 2991649-6 SSP/MT, Gabriel Monteiro 

Ribeiro / 2406329-0 SEJUSP/MT, Gabriela Ribeiro Martins / 2536244-5 

SEJUSP/MT, Gabrielle de Melo Silva / 2590127-3 SEJUSP/MT, Giovana 

Vitoria Silva Assunção / 3016802-3 SSP/MT, Hellen Beatriz Moraes 

Rodrigues / 2690603-1 SEJUSP/MT, Ingrid Camilly Frazão de Oliveira / 

2326806-9 SSP/MT, Italo Guilherme da Silva Oliveira / 2786465-0 SSP/MT, 

Jaqueline dos Santos Lopes / 2927446-0 SSP/MT, Kamilly Coelho Almeida / 

3170870-6 SSP/MT, Karen Oliveira França / 2525869-9 SEJUSP/MT, Liniker 

Hikaru dos Santos Nakashima / 2536313-1 SEJUSP/MT, Lívia Gabriela 

Moura Coelho / 3033952-9 SSP/MT, Lonara Oliveira Ribeiro / 2586376-2 

SEJUSP/MT, Lucas Cambará da Silva / 2586376-2 SEJUSP/MT, Lucas 

Kawan de Oliveira / 2690856-5 SEJUSP/MT, Mainny Ribeiro de Souza / 

3189069-5 SSP/MT, Mylena Leite da Silva / 2690797-6 SEJUSP/MT, Nicolly 

Geovanna Paulino Leite / 2997100-4 SSP/MT, Ronielvinyn Ribeiro Souza / 

2690879-4 SEJUSP/MT, Tamires Leticia Rodrigues Moyses / 3185808-2 

SSP/MT, Walter Jorge Flaviano Neto / 2711974-2 SSP/MT, Wesley 

Welington Mendes de Paula / 2899376-4 SSP/MT.

1.2 ENSINO SUPERIOR

Emillyane Cristine Silva Adorno / 2129324-4 SSP/MT, Luzia Rosalina 

Amparo Prado / 1980027-4 SSP/MT, Victor Rafael de Araujo Galeco / 

2644207-8 SSP/MT

2 DOS RECURSOS

 2.1 O candidato que não teve a sua solicitação deferida poderá, das 12 

horas do dia 14 de junho de 2018 às 18 horas do dia 15 de junho de 2018 

(horário oficial de Mato Grosso/MT), na Diretoria Administrativa da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT – endereço no rodapé 

transcrito - interpor recurso contra o indeferimento de sua inscrição. Após 

esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

 3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 3.1 A relação final dos candidatos que tiveram a sua inscrição deferida 

será divulgada na data provável de 18 de junho de 2018, no átrio do fórum 

(endereço no rodapé transcrito), no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) e publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJE).

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 12 de junho de 2018.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 338-37.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Gomes Efigênio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7485

 [...]Vistos, etc.Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado 

HÉLIO GOMES EFIGÊNIO pela prática, em tese, ao disposto no art. 306 da 

Lei 9.503/1997.A denúncia foi recebida no dia 21.06.2012 (fls. 39/40) e, 

decorridos quase 06(seis) anos, até a presente data, ainda não houve 

prolação da sentença.Não obstante aos judiciosos fundamentos 

apresentados pela i.promotora de justiça por ocasião das alegações finais 

por meio de memorias, verifica-se a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.Registro que a doutrina em sua esmagadora maioria 

admite o reconhecimento da denominada prescrição em perspectiva que 

trata da extinção da punibilidade do agente a partir da projeção de que, 

mesmo na hipótese de eventual condenação, inevitavelmente ocorrerá a 

prescrição retroativa da pena aplicada.Portanto, dar prosseguimento a 

presente ação penal seria violar a um só tempo os princípios da economia 

processual, da razoável duração do processo, da efetividade e também 

da eficiência, pois não há qualquer justificativa para movimentar toda a 

máquina estatal, gerando desnecessário gasto de recursos públicos para, 

ao final, declarar a prescrição da pena aplicada.Nesse sentido, transcrevo 

o seguinte precedente:HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 

PRESCRIÇÃO PELA PENA PROJETADA OU EM PERSPECTIVA OU 

VIRTUAL. CONCESSÃO DA ORDEM.[...]

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 23690 Nr: 297-80.2006.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Fernandes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella Soares Nava 

- OAB:13358

 DESPACHO

Vistos.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Edison de Oliveira Souza Junior, OAB/MT nº 18255-B, para patrocinar a 

defesa do réu nos autos, devendo apresentar memoriais finais no prazo 

legal.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60462 Nr: 214-78.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste/MT-Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio, Importação e Exportação de 

Madeiras Nova Maringá Ltda-ME, Joarez Florêncio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Diante do teor da petição de fls. 36/37, HOMOLOGO por sentença o 

acordo pactuado entre as partes, para que possa produzir seus jurídicos 

e legais efeitos, e considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme documento às fls. 38/41, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

P.R.I. e após, observadas as formalidades legais, arquivem-se estes autos 

com as baixas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60463 Nr: 215-63.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste/MT-Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio, Importação e Exportação de 

Madeiras Nova Maringá Ltda-ME, Josias Florêncio Pereira, Joarez 

Florêncio Pereira, Laura Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Diante do teor da petição de fls. 47/48, HOMOLOGO por sentença o 

acordo pactuado entre as partes, para que possa produzir seus jurídicos 

e legais efeitos, e considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme documento às fls. 49/52, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

P.R.I. e após, observadas as formalidades legais, arquivem-se estes autos 

com as baixas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60461 Nr: 213-93.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste/MT-Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio, Importação e Exportação de 

Madeiras Nova Maringá Ltda-ME, Joarez Florêncio Pereira, Parafer 

Comercio de Parafusos e Ferramentas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Diante do teor da petição de fls. 51/52, HOMOLOGO por sentença o 

acordo pactuado entre as partes, para que possa produzir seus jurídicos 

e legais efeitos, e considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme documento às fls. 53/56, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

P.R.I. e após, observadas as formalidades legais, arquivem-se estes autos 

com as baixas de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 672-61.2018.811.0077

 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: MBdS, SKdS, HMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC.

3- Na ausência de maior prova quanto aos rendimentos da parte ré, fixo 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente no país (para cada 

menor), além de 50% das despesas extras com o(s) filho(s), devidos até 

o dia 10 de cada mês seguinte à data da citação, a serem depositados na 

conta bancária indicada pela parte autora ou entregues diretamente, 

mediante recibo.

4- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

5- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

___________________________________________

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64628 Nr: 679-53.2018.811.0077

 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: KMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNSdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1 - Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 
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acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2 - Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido à audiência designada é considerado ato atentatório à dignidade 

da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC.

3 - Visando assegurar os interesses da criança, e regularizar a situação 

de fato vivenciada pelo infante, defiro liminarmente a guarda provisória do 

menor Davi Mikael Freitas Monasterio, em favor do Requerente Kevin 

Monasterio Tomicha.

4 - Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

5 - Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado

6 - Intime-se a equipe multidisciplinar para elaborar estudo social na 

residência do autor.

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

_______________________________

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64471 Nr: 594-67.2018.811.0077

 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: Paulo Roberto da Silva Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c.c 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela 

promovida por Paulo Roberto da Silva Cunho em face do INSS. [...] Partindo 

desse preceito entendo que não se fazem presentes nos autos os 

requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida. Isso porque 

as provas carreadas aos autos, por si só, não demonstram que a parte 

autora tenha preenchido todos os requisitos autorizadores para a 

concessão da medida liminar, mormente porque os documentos médicos 

apresentados não atestam a incapacidade total do requerente para o 

trabalho, se limitando a apontar que após intervenção cirúrgica para 

tratamento da enfermidade apontada, o paciente evoluiu bem, sem 

intercorrências (fls. 15), bem como que as fraturas sofridas estão em 

estado consolidado (fls. 23). Nesse aspecto, registro que os documentos 

apresentados pelo autor não representam, a meu sentir, a prova 

inequívoca, sendo, na verdade, elemento de convicção, ao qual deverão 

ser somados outros para fins de deferimento da aposentadoria pleiteada. 

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida não encontra 

respaldo legal, vez que não há prova inequívoca e perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pretendida. Na sequência, prossiga-se com a citação do réu para 

apresentar resposta aos termos da inicial. Intimem-se. Publique-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 121670 Nr: 648-55.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DE CARVALHO E MARQUES DE 

OLIVEIRA LTDA – IMOBILIÁRIA MUDAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca do AR Devoldido de ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 69856 Nr: 109-70.2010.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YPDSC-M, NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:9046-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 156v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65235 Nr: 800-26.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNEIDE HERDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) Advogado(a) da parte Autora para, querendo, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão de fl. 211.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 34845 Nr: 59-88.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OSVALDO L. PEREIRA - 

OAB:3418-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 Intimar o(a) Advogado(a) das partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca da certidão de fl. 133, bem como para requererem o que 

entenderem de direto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 6488 Nr: 1-04.1997.811.0102

 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): WILMAR ANTÔNIO BELOTTO-ME, GILMAR 

ANTONIO BELOTTO, ELENI APARECIDA BELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Intimar o(a) Advogado(a) do Autor para vista dos autos, conforme 

requerido à fl. 331.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105089 Nr: 377-51.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA APARECIDA DE ALMEIDA DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Material de 

Construção Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 377-51.2015.811.0102

 Código n°: 105089

Vistos, etc.

Diante da inércia do exequente (ref. 41), determino a SUSPENSÃO do feito 

(art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 
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observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108020 Nr: 1359-65.2015.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON MARQUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:SP 31.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1359-65.2015.811.0102

 Código n°: 108020

Vistos, etc.

CITE-SE o requerido nos endereços indicados à ref. 42.

Ainda, DESIGNE-SE audiência de conciliação conforme a pauta do 

conciliador desta comarca.

 INTIMEM-SE as partes para comparecimento, sendo que a intimação do 

autor se dará na pessoa do advogado. Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC).

 Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o 

termo inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos:

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.

Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 25 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 107/2018 
 

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 
Barra do Garças, 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 o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
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; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de JULHO de 2018, 
integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao 
Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional do Polo IX, 
que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do expediente, com 
término na sexta-feira seguinte no início do expediente: 
 
 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dia 1º de JULHO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 2 a 6 de JULHO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO C. SANTOS 
Fone: (66) 99239-5967 

Período: 
1º.7.18   à   6.7.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

BAZELICE XAVIER MENDES 
Fone: (66) 99226-1365  

Período: 
1º.7.18   à   6.7.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dias 7 e 8 de JULHO de 2018 



Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 9 a 13 de JULHO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
EDINALVA LAURENÇO PEREIRA 
Fone: (66) 99214-7929                            

Período: 
6.7.18   à   13.7.18 

Celular do Plantão: 
(66) 99959-6083 

Oficial de 
Justiça: 

UGO MARIANO DE SOUZA 
Fone: (66) 99988-1452 

Período: 
6.7.18   à   13.7.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dias 14 e 15 de JULHO de 2018 

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 16 a 20 de JULHO de 2018 

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
MATILDE VIEIRA CASTRO 
Fone: (66) 99242-6123                            

Período: 
13.7.18   à   20.7.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

VANDERLEI MATTE 
Fones: (66) 99241-1726 e 99651-0451 

Período: 
13.7.18   à   20.7.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dias 21 e 22 de JULHO de 2018 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 
NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 
Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 23 a 27 de JULHO de 2018 



Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 
NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 
Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA 
Fone: (66) 99988-3571                            

Período: 
20.7.18   à   27.7.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

AERRE FERREIRA BARCELOS  
Fone: (66) 99712-9752 e 99219-3004 

Período: 
20.7.18   à   27.7.18 

PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 
Período: Dias 28 e 29 de JULHO de 2018 

Juiz (a): ÍTALO OSVALDO ALVES DA SILVA 
Juiz da Comarca de Campinápolis – MT  
Telefones: (66) 3437-1729 e (65) 99307-0918 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: Dias 30 e 31 de JULHO de 2018 

Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

VANESSA FARIA DE FREITAS 
Fone: (66) 98458-0580 

Período: 
27.7.18   à   31.7.18 
Celular do Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de 
Justiça: 

ANTONIO CÉSAR SANTOS  
Fone: (66) 99988-5445 

Período: 
27.7.18   à   31.7.18 

 
 
Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser encaminhados 
pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para 
a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 7, 
item 1.7.11 - CNCG). 
 
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. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também pelas 
eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta ou 
atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos senhores 
Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia e 
Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 



Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 11 de junho de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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